İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
2020-2021 ÖĞRETİM YILI KURUM ÇALIŞMA TALİMATI
Amaç
MADDE 1Bu Talimatın amacı, 2020-2021 öğretim yılında 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 2Bu Talimat 2020-2021 öğretim yılında 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 3Bu Talimat, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 32 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4- Aşağıda belirtilen fiillere “uyarma cezası” verilir:
4.1. Turnike ve elektronik kapılardan elektronik kart okutmadan geçiş yapmak,
4.2. Din, dil, ırk, mezhep, ülke ayrımcılığı yapmak; engellilere küçümseyici davranışta bulunmak,
4.3. Yurt sınırları içerisinde genel ahlak ve görgü kurallarına uygun olmayan kılık kıyafetle dolaşmak (pijama,
yatak kıyafetleri, bornoz, havlu, mini şort gibi kıyafetlerle lobi, idari kısım ve yurt bahçesine çıkılmaz),
4.4. Yurt, yurtta kalan öğrenciler ve yurt personeli hakkında yönetimin izni ve bilgisi dışında sosyal medyada
olumsuz içerik taşıyan bilgi ve görsel paylaşımda bulunmak,
4.5. Yönetimin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak,
4.6. Yönetimin izni ve/veya koordinasyonu dahilinde yapılan sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetleri sözlü ve
fiili davranışlarla engellemek, bilerek kesintiye uğratmak,
4.7. Yurt yönetimi tarafından alınan yoklamaya itiraz etmek ve mani olmak, (Yurt yönetimi kendi belirlediği
saatlerde yoklama almak yetkisine sahiptir)
Yurdun herhangi bir yerine ideolojik içerikli yazı yazmak veya afiş vb. nesneler asmak,
4.8. Yönetimden izin almaksızın yurtta ticari veya sosyal amaçlı satış yapmak, her ne amaçla olursa olsun
izinsiz bağış toplamak,
4.9. Barınma katlarında bulunan sebilleri amaç dışı kullanmak,
4.10. “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi İşletmesi 2020-2021 Öğretim Yılı Kız Öğrenci Yurdu Hizmet
Sunum Taahhütnamesi”nin “Oda Yerleşimi ve Değişimi”, “Yurda Giriş-Çıkış Saatleri”, “İzinler”,
“Ziyaretçi Kabulü”, “Güvenlik”, “Temizlik”, “Bulundurulması ve Kullanılması Yasak Olan
Malzemeler” başlıklarını taşıyan 8,9,10,11,13,15,17 inci maddelerinde belirtilen kuralları ihlal etmek (aynı
Taahhütnamenin 20, 21 ve 22 üncü maddelerinde disiplin suçu olarak nitelenmiş olan fiiller için anılan
maddelere göre işlem yapılır),
4.11. Yangın söndürme cihazları, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerini amacı dışında
kullanmak,
4.12. Duman ve yangın detektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği
malzemelerini kapatmak, çalışamaz ve kullanılamaz hale getirmek,
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4.13. 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,
4.14. Güvenliği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak, asansör, ütü veya buna benzer cihazları talimatı
haricinde kullanarak yangın, elektrik kontağı vb. sebebiyet vermek,
4.15. 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),
4.16. Çamaşırhane haricinde, odada ve yurdun herhangi bir yerinde çamaşır yıkamak ve kurutmak,
4.17. Yurt odalarının duvarlarına, dolap içlerine ve kapaklarına, pencerelerine, oda ve banyo kapılarına
çamaşır, flama, resim, çerçeve, vb. nesneler asmak (tespit edilen durumlarda verilen hasar öğrenciden tahsil
edilir),
4.18. Şahsi çöp ve gıda atıklarını açıkta bırakıp, yayılmasına sebebiyet vererek, yurtta kirliliğe yol açmak,
ayakkabı ve terlikleri cam kenarlarında veya kapı önünde bırakmak, yurt oda ve ortak kullanım alanlarında
kedi, köpek, kuş vb. hayvan barındırmak,
4.19. Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek, 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 (tespit edilen
durumlarda ayrıca fiili gerçekleştiren öğrenci günlük barınma ücretinin beş katı ücreti ödemekle
yükümlüdür).
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