
BOUN101 GENEL KURALLARI 

 Derslere giriş çıkış saatlerine ve devam durumuna özen gösterilmesi, 

 Ders akışını, sınıfın ve eğitmenin dikkatini korumak adına, derslere 5 dakikadan geç 
girilmemesi, 

 Devamsızlık oranının sınırı aştığı durumlarda (derslerin toplamda %80’i ve fazlasına 
katılım gösterilmediği durumda), programın tamamlandığına dair verilecek sertifikanın 
gireceği riskin farkında olunması, 

 Derse gelinmeyecekse, aileden izin beyanatının ilgili birime ulaştırılması, 

 Dersler süresince, dersliklerde topluluk içinde yaşama kurallarına ve kişiler arası saygı 
çerçevesinin korunmasına uygun davranılması, 

 Kampüs içerisinde, tütün ve alkol mamullerinin tüketimi ile ilgili üniversitenin genel 
kurallarına uyulması ve özellikle dersliklerde bunların hiçbir surette tüketilmemesi, 

 Kişisel eşyaların dersliklerde bırakılmaması, bırakıldığında kayıp/hasar durumlarına dair 
sorumluluğun bireyin üzerinde olduğunun bilincinde olunması, 

 Ders dışı etkinliklerde öğrencilerin, sorumlu öğrencilerin uyarılarını dikkate alması ve 
onların yönlendirmesi doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. 

YURT KURALLARI 

Boğaziçi Üniversitesi’nin BOUN101 eğitim programları için lise öğrencilerine tahsis edeceği 
yurtlarda: 

 Silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı, delici ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, 
kullanmak, 

 Kumar oynamak, kumar oynatmakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmak, 

 Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlara sokmak, 

 Kavga etmek, 

 Hırsızlık yapmak, 

 Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki içmek, 

 Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girmek, 

 Yurtların çevresini kirletmek, 

 Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek, 

 Yönetime yanlış bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak, 

 Yurdun öğrencisi olmayan kişileri yurtta barındırmak, 

 Yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarıları dinlememek, 

 Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlar tarafından  konulan kurallara uymamak, 

 Odasını,  yatağını ya da yurda ait herhangi bir eşyayı bir başkasına vermek veya satmak, 

 Odasında, odaya kayıtlı olmayan, yurda kayıtlı ve/veya kaydı olmayan şahıslara kullanım 
izni vermek, 

 Her türlü, bilgisayar aracılığı ile başka öğrencilerin ve/veya kişilerin 
bilgisayarlarına  girmek ve/veya zarar vermek yasaktır. 

 Yurtlarda kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın veya zimmetlerinde bulunan 
eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtlarda sebep olunan hasarların 
karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödettirilir. 

 Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını 
beraberinde götürmek zorundadır. Yurtta bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir. 

 Yurt Sorumlusu gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir ve gerekçesini Yurtlar 
Müdürü'ne yazılı olarak bildirir. 

 Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu 
durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir. 

 Öğrenciler her türlü şikayet istek ve taleplerini, gerek ilgili yurt idaresine, gerekse de 
Yurtlar Müdürlüğüne yapabilirler. 


