
 

 
 

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU 

2018-2019 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KURUM ÇALIŞMA TALİMATI 

 

 

Amaç 

MADDE 1- 

Bu Talimatın amacı, 2018-2019 öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

İktisadi İşletmesi Kız Öğrenci Yurdunda sunulacak hizmetlerin düzenli ve sağlıklı biçimde yürütülmesi için, 

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde özel olarak belirtilmemiş olmakla birlikte bu hizmetten 

yararlanacak öğrencilerin uyacağı Kuruma özgü kuralları belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- 

Bu Talimat 2018-2019 öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi 

İşletmesi Kız Öğrenci Yurdunda sunulacak hizmetlerin düzenli ve sağlıklı biçimde yürütülmesi için, Özel 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde özel olarak belirtilmemiş olmakla birlikte bu hizmetten 

yararlanacak öğrencilerin uyacağı Kuruma özgü kuralları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- 

Bu Talimat, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 32 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) 

bendine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Genel Olarak Yasak Olan Hususlar 

MADDE 4- Aşağıdaki fiilleri işleyen Öğrenciye uyarma cezası verilir: 

4.1. Yönetimin istediği evrak ve bilgileri (Pasaport, sağlık raporu, adli sicil raporu, öğrenci belgesi, aile 

ikametgâhı, fotoğraf vb.) tanınan süre içerisinde teslim etmemek, 

4.2. Turnike ve elektronik kapılardan kimlik veya parmak izi okutmadan geçiş yapmak, 

4.3. Kendi parmak izi ve/veya sahip olduğu öğrenci kartını tanımlama cihazlarına okutarak yetkisiz kişilerin 

Yurda girmesine yardımcı olmak, 

4.4. Bir başkasının şahsına veya malına zarar verecek kasıtlı davranışlarda bulunmak, hangi nedenle olursa 

olsun kavgaya sebebiyet vermek, kavga etmek, 

4.5. Din, dil, ırk, mezhep, ülke ayrımcılığı yapmak; engellilere küçümseyici davranışta bulunmak,  

4.6. Yurt dâhilinde (barınma katları dışındaki alanlarında) genel ahlâka ve adaba aykırı şekilde kıyafetle 

dolaşmak, genel ahlâka ve adaba aykırı davranışlarda bulunmak yahut pencerelerden (barınma katları dahil) 

bu durumda görüntü vermek,  

4.7. Yurt, yurtta kalan öğrenciler ve yurt personeli hakkında yönetimin izni ve bilgisi dışında sosyal medyada 

olumsuz içerik taşıyan bilgi ve görsel paylaşımda bulunmak,  

4.8.  Yönetimin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak 

4.9. Yurtta Yönetim tarafından belirlenenden başka yerlere yazı asmak veya Yönetim tarafından asılan ikaz 

ve duyuru yazılarına zarar vermek, 

4.10.Yönetimin izni ve/veya koordinasyonu dâhilinde yapılan sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetleri sözlü 

ve fiili davranışlarla engellemek, bilerek kesintiye uğratmak, 

4.11.Yönetimden izin almadan yurtta sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler düzenlemek veya bu tür 

faaliyetlere katılmak, 

4.12. Yurdun herhangi bir yerine ideolojik içerikli yazı yazmak veya afiş vb. asmak, 

4.13. Yönetimden izin almaksızın yurtta ticari veya sosyal amaçlı satış yapmak, 

4.14. Her ne amaçla olursa olsun izinsiz bağış toplamak, 

4.15. Muslukları açık bırakarak, su israfına yol açmak, 

4.16. Yurt penceresinden herhangi bir şey atmak, etrafı bilerek kirletmek,  

4.17. Yurt içinde ya da dışında ateş yakmak, kimyasal madde bulundurmak veya kullanmak, 

 

 

 

3 sayfanın 1. Sayfası Okudum, anladım, kabul ediyorum.  



 
 

 

Giriş-Çıkış Saatleri ve İzinler 

MADDE 5- Aşağıdaki fiilleri işleyen Öğrenciye uyarma cezası verilir: 

5.1. Yurda belirtilen saatlerde  (izin ve resmi tatillerin dönüş saatleri dahil)  giriş - çıkış yapmamak, 

5.2. İzinsiz ve bulunduğu yeri belirtmeksizin bir gece Yurda giriş yapmamak,   

5.3. İzinsiz, mazeretsiz ve gittiği yeri beyan etmeden iki geceden altı geceye kadar devamsızlık yapmak, 

yurtta bulunmamak (acil tedavi gerektiren sıhhi haller, adli durumlar, birinci derece aile fertlerinin vefatı, 

belgelendirilmek şartıyla mazeret teşkil eder), 

5.4. Yönetim tarafından uygulanan, bilgi alma formlarına, evci ve çeşitli izin belgelerine başkasının yerine 

imza atmak (sahte imza, Yönetim için adli veya mali sorunlar doğurduğu takdirde, ayrıca dava konusu 

yapılır). 

 

Yurtta Kullanılan Sistemler 

MADDE 6- Aşağıdaki fiilleri işleyen Öğrenciye uyarma cezası verilir: 

6.1. Yangın söndürme cihazları, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerini amacı dışında 

kullanmak, gereksiz yere yangın alarmını çaldırmak, 

6.2. Duman ve yangın dedektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği 

malzemelerini kapatmak, çalışamaz ve kullanılamaz hale getirmek, 

6.3. İnternet ve kamera cihazları ile kablo hatlarına bilinçli olarak hasar vermek, yetkisiz olarak kurcalamak, 

Yönetimin sağladığı kablosuz internet haricinde ayrıca bir internet hattı ve sağlayıcısı kullanmak, çeşitli 

cihazlarla internet veya radyo yayını yapmak, 

6.4. Güvenliği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak, asansör, ütü veya buna benzer cihazları talimatı 

haricinde kullanarak yangın, elektrik kontağı vb. sebebiyet vermek, 

 

Yurt Odaları ve Ortak Alanların Düzeni 

MADDE 7- Aşağıdaki fiilleri işleyen Öğrenciye uyarma cezası verilir: 

7.1. Yönetimden izinsiz oda değiştirmek, kendisine tahsis edilenden başka odada kalmak, Yönetimin oda 

değişikliği kararını süresi içinde uygulamamak, 

7.2. Kendisine tahsis edilen odayı, Yönetimden habersiz başka öğrenciye devretmek, 

7.3. Yurtta saat 24.00‘ten sonra yatakhanelerde ve ortak alanlarda gürültü yaparak, diğer öğrencileri rahatsız 

etmek, 

7.4. Yurdun kapalı alanlarında; odalar, odaların balkonları, banyo ve tuvaletler, etüt salonu, koridor, 

merdivenler, teras, derslikler, mescit vb. tüm ortak yaşantı ve kullanım alanlarında sigara, pipo, puro, nargile, 

keyif verici maddeler vb. içmek  (odada bulunan tütün ve keyif verici madde izmariti bulunması durumunda 

söz konusu tütün mamulünü içen kişi tespit edilememişse, o tarihte odada bulunan öğrencilerin tamamı 

hakkında disiplin işlemi yapılır).Ayrıca yasalarda belirlenen para cezası alınır. 

7.5.Odada ısınma veya yemek, çay, kahve vs. yapmak üzere ocak ve elektrikli ısıtıcı aletler bulundurmak 

veya kullanmak, 

7.6. Pencereleri yönetimin belirlediği şeklin dışında açmak, (Odalarda pencereler sadece vasistas olarak 

açılabilir. Bunun dışında açılan pencerelerden odadaki bütün öğrenciler sorumludur. Pencere öğrenci 

tarafından bozulduğu takdirde, pencereyi bozan tespit edilemezse, odadaki bütün öğrenciler eşit olarak 

oluşan maddi zararı karşılar.) 

7.7. Çamaşırhane haricinde, odada ve yurdun herhangi bir yerinde çamaşır yıkamak ve asmak, 

7.8. Yurt odalarının pencerelerine ve camlarına çamaşır, flama vb. asmak, 

7.9. Odasını (yatak, dolap, kitaplık vb.), ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, 

kişisel eşyalarını temizlik yapılmasına engel teşkil edecek şekilde dağınık olarak bırakmak, 

7.10. Şahsi çöp ve gıda atıklarını açıkta bırakıp, yayılmasına sebebiyet vererek, yurtta kirliliğe yol açmak, 

7.11.Ayakkabı ve terlikleri cam kenarlarında veya kapı önünde bırakmak,  

7.12. Yurt oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş vb. hayvan barındırmak, 

7.13. Yurda alkollü içki getirmek veya odada bulundurmak, içkili bulunmak, 

 

 

 

 

 

 

 

3 sayfanın 2. Sayfası Okudum, anladım, kabul ediyorum.  



 

 
 

 

 

Ziyaretçi Kuralları 

MADDE 8- Aşağıdaki fiilleri işleyen Öğrenciye uyarma cezası verilir: 

8.1. Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek, 

8.2. Yurtta kayıtlı olmayan kişilerin (aile fertleri dahil) ya da yurda girişine izin verilmeyen öğrencileri yurt 

katlarına çıkarmak, barınmalarını sağlamaya çalışmak, barınmalarını sağlamak veya bu konuda onlara 

yardımcı olmak, Ayrıca fiili gerçekleştiren günlük ücretin beş katı ücreti ödemekle yükümlüdür. 

8.3. Yalnızca kız öğrencilerin kullanımına ayrılmış olan alanlara karşı cinsten kimselerin girmesine yardımcı 

olmak, 

 

 

Demirbaşlar 

MADDE 9- Aşağıdaki fiileri işleyen Öğrenciye uyarma cezası verilir: 

9.1. Yurt demirbaş eşyalarına kasıtlı olarak zarar vermek, 

9.2. Yurt odaları ve yurt binalarının ortak alan duvarlarına çivi çakmak, vida deliği vb. açmak, duvarlara 

zarar verecek yazı, poster ve kâğıt yapıştırmak, duvarların boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak, 

9.3. Ortak alanlardaki (Yemekhane, Kafeterya, Etüt Salonları, Dinlenme odası vs.) demirbaş eşyaları odalara 

veya başka alanlara taşımak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Adı Soyadı : 

T.C. : 

Üniversite : 

İmza : 
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