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IŞIK ÜNİVERSİTESİ  
ĞIGRENCİ  YURTLARİ  YÖNERGESİ  

BİRİNCİ  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 -(1) Bu Yönergenin amacı; Işık Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde 
barınma hizmetleri sunmak amacıyla öğrenci yurdu açı lması na,işletilmesine ve bunları n de-
netimine ilişkin usul ve esasları  düzenlemektir. 

Kapsanı  

MADDE 2 -(1) Bu Yönerge, Işık Üniversitesine devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak ama-
cıyla açı lan ve işletilen öğrenci yurtlarına ilişkin iş  ve işlemler ile bu yurtlarda barınma hizmeti 
alan öğrencilere ilişkin disiplin iş  ve işlemlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 -(1) Bu Yönerge, 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanan özel öğrenci Ba-
rınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne dayanı larak hazı rlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 -(1) Bu Yönergede geçen, 

(a) Barınma hizmeti: öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca konaldaması, beslenme ve 
sosyal ihtiyaçlarını n karşılanması  ve eğitim hazırlıklarını  yapmasını  sağlayıcı  hizmetleri, 

(b) Ders yı lı: Derslerin başladığı  tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 

(c) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı  tarihten itibaren ertesi ders yı lının başladığı  tarihe 
kadar geçen süreyi, 

(ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünn, 

(d) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu, 

(e) Üniversite: Işık Üniversitesini, 

(f) Veli: Reşit olmayan öğrencinin annesini, babasını  veya kanuni sorumluluğunu üstlen-
miş  kişiyi, 

(g) Yönetici: Yurtları  yönetmek üzere görevlendirilen müdür ile müdür yardımcısını, 
(ğ) Yönetim memuru: Yurtlann kayıt kabul, devam, devammzlık, alım, satım, teslim alma 
ve işletmeye ilişkin diğer iş  ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına Yurt yönetimini 
üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı  durumlarda müdüre vekalet eden 
ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli, 

(h) Yurt: Işık Üniversitesi öğrenci yurtlannı , 

(1) Yurt yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı  ve yönetim memurunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ  BÖLÜM 
Ögrenci Yurtları  

Yurt yönetimi 

MADDE 5 -(1) Yöneticilerin görev ve sorumlulukları, Özel Barı nma Hizmeti Kurumlarının Standartları  ile 
Çalışma Usul ve Esasları  Hakkında Yönergelde düzenlendiği gibidir. 
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Barınma hizmeti haldmıda genel hükümler 

MADDE 6 - (1) Yurtlar, sadece kız veya sadece erkek öğrenciler için açı lı r ve işletilir. 

(2) Kız öğrencilerin barındığı  Yurtlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı  Yurtlarda erkek yöne-
tici görevlendirilir. 

(3) Yurtlar, Ders yı lı  başlaması ndan üç gün önce açı lı r, yı l sonu sı navlarını n bitirnini izleyen üç 
gün içinde kullanıma kapatıhr. 

(4) Yaz okulu süresince Yurtlann açılış  ve kapanış  tarihleri Yurt Yönetimi tarafından belirlenir 
ve Üniversitenin internet sayfasından ilan edilir. 

(5) Yurtlarda kalan bütün öğrenciler, bu Yönerge'deki düzenlemeler yanında, Yurtlara kayıt sı-
rasında öğrencinin veya valisinin imzaladığı  "taahhütname"de ve "Yurt Yaşam Koşulları" 
formunda belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdiirler. 

Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler 

MADDE 7 -(1) Bir sonraki öğretim yı lında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, Üniversite tarafından belir-
lenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. 

(2) Yunlann barınma hizmeti ücreti yıllık olarak belirlenir.Yıllık barınma ücretinin yarısı  Güz 
Dönemi başında, diğer yarısı  Bahar Dönemi başında ödenir. 

(3) Yurtlarda bir önceki yı l barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti 
ücretine, bir önceki öğretim yılında Üniversite ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti 
ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki ayda açıklanan yı llık (Yurt içi Üretici Fiyat 
Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş  daha eklendiğinde oluşan 
oranda artış  yapılabilir. 

(4) Yurtlara kayı t yaptı ran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrı lanlardan hiz-
met sunum taahhütnamesinde belirlenen yı llık barınma hizmeti ücretinin %1054 15 Eylül ve 
sonrası nda ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı  aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin 
tamamı  ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30'u alınır. Bu öğrencilere depozi-
tolan ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek 
geriye kalaıı  tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahlnitnamesi feshedilir. Aylı k 
barınma hizmeti ücreti. Üniversite internet sitesinde ilan edilen hizmet sunum taahhütname-
sinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına 
bölünmesi ile tespit edilir. 

(5) Öğrencilerin Yurtlara geç başvıırmalan veya başvuru süresinde yer bulumnayıp, Ders yılının 
başlamasını  takiben 30 günü geçen süre içinde başvuru sahibi öğrenciye yer tahsis edilmesi 
halinde, dönemin geri kalan süresi hesaplanan aylık barınma hizmeti ücretine göre tahsil edilir. 

(6) Üniversitenin en düşük barnuna hizınet4 ücretinin bir aylık lusını na teliabul eden miktarda de-
pozito alabilir. Öğrencinin yurda verdiği zararı  karşılamaması  veya barınma hizmeti ücretini 
ödemeden Yurtlardan ayrı lması  durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan 
ınalısup edilinDepozitonun yeterli olmaması  halinde kalan miktar öğrenci tarafından öde-
nir. öğrenci, odasım eksiksiz teslim ettiğinde "Yurttan Ayrılma Formu" Yönetici tarafından 
onaylanır ve depozito öğrenciye geri ödenir. 

(7) Yurtlardan çı karma cezası  almış  olan öğrencilerin ödemiş  oldukları  yurt ücreti iade edilmez. 

(8) Yaz okulu için bannına ücretini yatı ranlann Yurtlardan ayrı lmaları  halinde, kaldıkları  döneme 
ait tutar ödedikleri miktardan mahsup edilerek, kalan miktar öğrenciye iade edilir. 

(9) öğrenciler ancak barı nma ücreti ve depozito ödemesinden sonra Yurtlara yerleşebilirler. 
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Ögrenci kayıt işlemleri 

MADDE 8 -(1) Yurtlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayı t kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir. 

(a) Miiracaat dilekçesi. 

(b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  için kimlik kartı  fotokopisi. 

(c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge. 

(ç) Sağlı k durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından 
düzenlenen sağlık raporu. 

(d) İki adet vesikalık fotoğraf. 
(e) Adli sicil ve arşiv kaydı  belgesi. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğ-
renci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi öğrenciye 
veya öğrencinin velisiııe verilir. 

(3) Yabancı  uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopist yabancı  kimlik nu-
marası  ile birlikte birinci fikrada belirtilen diğer belgeler de istenir. 

Yurtlarda barınma süresi 

MADDE 9 -(1) öğrenciler, öğrencin durumları  devam ettiği sürece kurumda barınabilirler. 

(2) pğrencilik durumları  sona eren öğrencilerin Yurtlar ile ilişikleri kesilir. Durum kendilerine 
veya velisine bildirilir. 

Yurtlarda geçici barınma 

MADDE 10 -(1) Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı  faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, 
Yurtlar yönetimince belirlenen şartları  kabul etmek ve durumlarını  belgelendirmek kaydıyla, 
Yurtlarda en fazla bir ay süreyle barı ndı rı labilir. 

Yurtlara ögrenci almmasındaki öncelikler 

MADDE 11 -(1) Yurtlara kabul yapılırken, mevcut kapasite ve başvuru durumuna göre, öğrencinin engelli öğ-
renci olup olmadığı , disiplin cezası  alı p alınadığı  ve ilmmetgah adresini Yurtlara olan uzaklığı  
göz önüne alnur. Eşitlik halinde aşağıda belirtilen sı ra ile, Yurtlarda barınma için öncelik ta. 
mnacak öğrenciler saptanı r: 

(a) Hazı rlık sınıfı  ve birinci sı nıf öğrencileri. 
(h) Çalışma hursu alan öğrenciler. 
(e) Okul talumlarında yer alan öğrenciler. 

(ç) Lisans öğrencileri. 
(d) Daha önce yurtta kalmış  olan öğrenciler. 

(2) Yurtlardan geçerli bir neden göstermeksizin ayrı lmış  olan öğrenciler, yukarıda belirtilen özel-
liklere sahip olsalar bile, diğer öğrenciler ile birlikte değerlendirmeye alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ögrenci Disiplin işleri 

Yurtlar Disiplin Kurulu 

MADDE 12 -(1) Yurtlar Disiplin Kurulu; müdürün başkanlığında, müdürün ası l ve yedek olarak seçeceği bir 
müdür yardımcısı  veya yönetim memuru ve öğrenci temsileisinden oluşur. 

(2) Üyelerin toplantıya katılamaması  durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır. 
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(3) Ögrenci temsilcisi, her öğretim yı lı  başında, Yurtlarda kalan hiç ceza almamış  öğrenciler ara-
sından gizli oyla Yurtlarda barınma hizmeti alan öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek 
olacak şekilde seçilir. 

(4) Disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve en çok 
yedi işgünü içinde sonuçlandı rır. Yuıtlardan çıkarma cezasını  gerektiren filin öğrencilerin 
can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması  halinde Yurtlardan çıkarma işlemi 
yirmidört saat içinde somulandınlın 

Disiplin cezaları  

MADDE 13 -(1) Bu Yönergede belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, Yurtlar içinde ve Yurt-
lar dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan Üniversite öğrencileri 
hakkında aşağıdaki disiplin cezaları  uygulanır. 

(a) Uyarma 

(b) Kınama 

(c) Yıutlardan çı karma. 

Uyarma 

MADDE 14 - (1) Uyarma, ögrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı  olarak bildirilmesidir. 

(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren filler şunlardı r: 
(a) Arkadaşlarını  rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak. 

(b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli dfizensiz olmak. 

(c) Yurtlar çalışma talimatında öngörülen hususlara uyınamak. 

(ç) Yurt personeline kötü davranmak. 

(d) Yurtların fiziki yapısına bilerek zarar vermek. 

(e) Başkasına ait eşyayı  miisaadesiz kullanmak. 

(f) Yurt yönetimine yanlış  bilgi vermek. 

Kınama 

MADDE 15 -(1) Kınama, ögrenciye disiplin cezası  gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekranndan kaçm-
ması  gerektiginin yazı lı  olarak bildirilmesidir. 

(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren filler şunlardır: 
(a) Yalan söylemeyi alışkanlı k haline getirmek. 
(b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykı rı  davranışları  alışkanlı k haline getirmek. 
(c) özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getir-
mek. 

(ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak. 
(d) Yurtlarda sigara içmek. 

(e) Yurt personeline hakaret etmek. 
(f) Yurtlar yönetiminin astığı  ilanları  koparmak, yı rtmak veya değiştirmek. 

(g) Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek. 

(g) Yurt yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını  engellemek. 

(h) Yurtlarda yönetimden izin almadan toplantı  veya tören cliizenlemek, afiş  ve pankart 
asmak, 

(ı ) Aynı  öğretim yı lı  içinde aynı  fiilden dolayı  iki defa uyarma cezası  almak. 
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Yurtlardan çıkarma 

MADDE 16 - (1) Yurtlardan çı karma, öğrencinin Yurtlar ile ilişiğiniıı  kesilmesidir. Ögrenci, bu cezanı n tebliğ  
edildiği tarihten itibaren en geç beş  gün içinde Yurtları  terk etmek zorundadır. Ancak Yurt-
lardan çıkarma cezası nı  gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu filin, diğer öğrencilerin 
can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması  halinde, beş  günlük süre beklenmeden, 
öğrenciye veya öğrencinin valisine bildirildiği andan itibaren yirmidört saat içinde öğrencinin 
Yurtlardan ayrı lması  saglamr. Yurtlardan çıkarma cezası , onsekiz yaşından küçük öğrencinin 
valisine; onsekiz yaş  ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ  edilir. 

(2) Yurtlardan çıkarma cezasını  gerektiren fiiller şunlardı r: 

(a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı  Türk Bayrağı  Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 
sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı  Tüzüğüne aykırı  dav-
ranmak. 

(b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykı rı  miting, 
forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzen-
lenmesini kışkı rtmak, clüzenlenmiş  bu gibi eylemlere katı lmak veya katı lmaya zorlamak. 

(c) Karnmen cezayı  gerektiren yüz kızartıcı  suçları  işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü 
durumuna düşmek. 

(ç) Kanun dışı  kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuru-
luşların propagandasını  yapmak. 

(d) Hırsızlık yapmak. 

(e) Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını  tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde 
bulunmak. 

(f) Yurtlar içinde kesici, delici veya patlayıcı  silahları  bulundurmak veya herhangi bir 
kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek. 

(g) içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak, kul-
lanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek. 

(ğ) Aynı  öğretim yı lı  içinde üç defa kınama cezası  almak. 

Ceza verme yetkisi 

MADDE 17 - (1) Uyarma ve kınama cezaları  müdür, Yurtlardan çıkarma cezası  ise Yurtlar disiplin kurulu 
tarafından verilir. 

(2) Disiplin cezası  alan öğrencinin işlediği Miden etkilenen ögrenci ve personel ile disiplin cezası  
alan ögrenci veya valisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı  disiplin kuruluna; Yurtlardan 
çıkarma cezasına karşı  Yurdun bağlı  bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne cezanın tebliğ  
tarihinden itibaren beş  işgünü içinde itirazda bulunabilir. 

(3) Yurtlar disiplin kurulu itirazları  yedi işgünü içinde karara bağlar. Yurtlar disiplin kurulu itiraz 
konusu cezayı  kaldı rabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir. 

(4) İl milli eğitim müdürlüğü. Yurtlardan çıkarına cezasına karşı  itiraza ilişkin nihai kararını  
onbeş  işgünü içinde verir. İl milli eğitim müdürlüğü itiraz konusu cezayı  kaldı rabilir, bir alt 
ceza verebilir ya da onayabilir. 

Disipline ilişkin işlemler 

MADDE 18 - (1) Yurtlar disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak Yurtların düzen ve disiplini ile ilgili 
konuları  inceler ve gerekli kararları  alı r. 

(2) öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler Yurtlar yönetimince yapı lı r. 
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(3) Yurtlar disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını  yazılı  olarak 
veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya 
ifade vermez ise durum bir tutanakla tespit edilir ve karar Yurtlar disiplin kurulunca ilgilinin 
gıyabı nda verilir. Disiplin cezası  gerektiren birden çok filin gerçekleşmesi halinde Yurtlar 
disiplin kurulunca her fil ayrı  ayrı  değerlendirilir. 

(4) Müdür veya Yurtlar disiplin kurulu öğrencive cezayı  verirken davranışının nıalıiyetine öne-
mine, kendisinin Yurtlar içinde ve Yurtlar dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar 
altında işlenmiş  olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan filin 
hafifletici ve ağulaştırıcı  sebeplerine dikkat eder. 

(5) Yurtlar disiplin kurulu, fil= görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruştur-
mayı  genişletebilir. Yurtlar disiplin kurulu kararları, Yurtlar disiplin kurulu karar defterine 
yazı lı r. 

(6) Yurtlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı  gerektiren her türlü olay, Yurtlar yönetimince 
en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Yurtlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tu-
tuklanması  halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre yürütüliir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve son hükümler 

MADDE 19 -(1) Üniversiteden uzaklaştı rma cezası  alan öğrenciler, ceza süresi içerisinde Yurtlarda kalamazlar. 

(2) Müdür, gerekli hallerde öğrencinin odasnu değiştirmekte yetkilidir. 

(3) Bu Yönergede yer almayan konularda 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayı lı  Resmi Gazete'de ya-
yı mlanan özel Öğrenci Barı nma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uygulanı r. 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 20 -(1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı  tarihte yilrülüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 -(1) Bu Yönergeyi Rektör yuriitin. 
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