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KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ 

KIZ VE ERKEK ÖĞRENCĠ  YURTLARI  YÖNERGESĠ  

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

KAPSAM 
MADDE 1- Bu yönerge Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarının 

yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili hususları kapsar. 

 

AMAÇ 

MADDE 2- Bu yönergenin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ön lisans, lisans ve 

lisansüstü düzeyinde öğrenim görmekte olan Kız ve Erkek öğrencilerin barınmalarını 

sağlamak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmaktır. 

 

DAYANAK 

MADDE 3- Bu yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 47. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

MADDE 4- Bu yönergede; 

a. Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

b. Rektörlük: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 

c. Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Yönetim 

Kurulu 

d. Müdürlük: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Müdürlüğü olarak 

tanımlanmıştır.  

e. Yurt ücreti: Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan ücreti 

f.  Depozito: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta 

yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı 

g. Öğretim yılı: Kurum eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı 

ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi ifade eder. 

h.  Üniversite Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulu'nu ifade 

eder. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Yurt Yönetim Organları 

 

 

YÖNETĠM 

MADDE 5- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığına bağlı olarak işletilir ve yönetilir. Yönetim organları aşağıdaki gibidir. 

a.Yurt Yönetim Kurulu 

b.Yurt Müdürü 

YURT YÖNETĠM KURULU 

MADDE 6- Yurt Yönetim Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı 

Başkanlığında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Yurt Müdürü ve Rektör tarafından 2547 

sayılı Kanunun 13/b hükmü gereğince görevlendirileceği 2 üyeden oluşur. 

 

YURT YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ 
MADDE 7- Kız ve Erkek Öğrenci Yurdunun yönetilmesi, öğrencilerin yaşama ve çalışma 

koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için genel kural ve ilkeleri belirler, 

öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla projeler hazırlar, disiplin 

işlemlerini karara bağlar, yönetimle ilgili istek, öneri ve itirazları inceler ve bu yönetmelikle 

belirlenen diğer görevleri yapar. 

 

YURT MÜDÜRÜ 

MADDE 8- Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen  Yurt Müdürü, Rektörlüğe 

bağlı olarak çalışır. 

 

YURT MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERĠ 
MADDE 9- Yurt Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a. Görevli olduğu yurdu kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve kararlara uygun 

olarak yönetmek. 

b. Yurtları düzenli ve temiz bir şekilde yönetip işletmek, yönetim kurulu kararlarını 

uygulamak ve gerektiğinde önerilerini daire başkanına bildirmek. 

c. Yurtlarda kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli önlemleri almak. 

d. Yatak odaları dâhil olmak üzere, yurtların her yerini personel ile birlikte, ihtiyaç 

duyulan aralıklarla kontrol etmek. 

e. Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını 

sağlamak ve gerekli önlemleri almak, bakım ve onarım, demirbaş ve diğer ihtiyaçları 

bildirmek.  

f. Kendisine bağlı çalışanların görev dağılımlarını yapmak ve denetlemek. 

g. Yurtların işleyişine ilişkin talimatname hazırlamak ve yönetim kurulunun onayını 

alarak duyurmak. Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında yatırılmasını sağlamak ve 

takip etmek.  

h.  Bu yönerge ile verilen görevleri yapmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yurda BaĢvuru 

 

 

BAġVURU ġARTLARI 

MADDE 10- Yurda Başvuru Şartları Şunlardır: 

a. Üniversitemiz öğretim programlarından birine kayıtlı olmak. 

b. Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunmamak. 

c. Üniversitemiz ve diğer resmi kuruluşlarının yurtlarından süresiz çıkarma cezası 

almamış olmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yurt Ücreti ve Depozito Yurt Ücreti 

 

 

YURT ÜCRETĠ 

MADDE 11- 

a. Öğrenci Yurtta ücret karşılığı barındırılır. Yurtların fiziki yapısı ve barındırma 

durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir. 

b. Yurtların ücret tahsil şekli ve ücret miktarları Yurt Yönetim Kurulunca tespit 

edilir. 

c. Yurtların ücretleri aylık olarak peşin alınır. 

d. Ayın ilk 15 günü içinde (15’i dâhil ) kayıt yaptıranlardan aylık ücretin tamamı; ikinci 

yarısından sonra kayıt yaptıranlardan ise aylık ücretin yarısı alınır. 

e. Ayın ilk 15 günü içinde (15’i dâhil ) kaydını sildirenlere aylık ücretin yarısı iade edilir. 

İkinci yarısından sonra kayıt sildirenlere iade işlemi yapılmaz. 

f. Öğrenciler yurt ücretini peşin olarak ödeyebilirler. Bir yıllık toplu erken ödemelerde 

%20 indirim yapılır. 

g. Öğrencinin yurttan kaydının silinmesini takip eden 30 gün içinde peşin yatırdığı yurt 

ücretini almamışsa bu ücret, kuruma gelir kaydedilir ve öğrenciye iade edilmez. 

 

YURT ÜCRETĠNĠ ÖDEMEYENLER 

MADDE 12- Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır. 

a. Belirtilen sürelerde yurt ücretini ödemeyenlerin barındıkları aya ait ücretleri 

depozitolarından mahsup edilir. Kalan depozitoları iade edilerek yurtla 

ilişkileri kesilir. 

b. Bir öğretim yılında yurt ücretini süresinde ödememe nedeni ile iki defa yurtla ilişiği 

kesilen öğrencilerin depozitoları gelir kaydedilir ve o öğretim yılında 

yurda alınmazlar. 
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YURT ÜCRETĠ VE DEPOZĠTO ALINMAYACAK ÖĞRENCĠLER 

MADDE 13- Yurtlarda barınan kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içinde bulunanlar 

veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenlerden alınacak yurt ücreti ve depozitonun 

alınıp alınmayacağına Yurt Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Rektör onayına sunulur.  

 

DEPOZĠTO 

MADDE 14- Öğrencilerden alınacak depozito miktarının tespitine ilişkin usul ve esaslar 

şunlardır: 

a. Depozito miktarı aylık yurt ücretinin iki katından az olmamak üzere Yurt Yönetim 

Kurulu tarafından tespit edilir. 

b. Öğrenci Yurttan ilişiğinin kesilmesini takip eden 10 gün içerisinde 

depozitosunu almazsa, bu sürenin sonunda yurt ücreti borcu varsa, mahsup edilerek, 

kalan miktar Kuruma gelir kaydedilir. 

c. Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar depozitodan az 

ise depozitodan mahsup edilir ve eksilen miktar öğrenciye tamamlattırılır. 

Zarar depozitodan fazla ise miktarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu 

işlemler için 20 gün süre tanınır, bu süre içinde zararı ödemediği ve depozitosunu 

tamamlamadığı takdirde yurttan ilişiği kesilir ve ayrıca ilgili mevzuata göre 

işlem yapılır. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Yurtta Barınma Süresi 

 

 

BARINMA SÜRESĠ 

MADDE 15- Öğrenciler yurtta, devam ettikleri öğretim programının normal süresinin 

bir eğitim öğretim yılı kadar kalabilirler. Yurda kayıt kabul işlemleri, öğretim yılı içinde 

hangi tarihte yapılmış olursa olsun öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma 

hakkını kullanmış sayılır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Yurtların Açılması ve Kapatılması 

 

 

YURTLARIN NORMAL AÇILMA VE KAPANMA ZAMANLARI 

MADDE 16- Eğitim Öğretim Yılının başlaması ve kapanması dikkate alınarak yurtların yaz 

tatili normal kapanışları ile yeni öğretim yılı açılış tarihleri Yurt Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

YURTLARIN OLAĞANÜSTÜ KAPATILMASI 

MADDE 17- Aşağıda belirtilen hallerde Yurtlar geçici bir süre ile kapatılabilir. 

a. Yurtlarda kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı ya da yok edici olayların 

çıkması. 
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b Yurtlarda kalan öğrencilerin yurdun bir bölümünün dahi olsa kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da yönetimin izni olmayan faaliyetlerde kullanılması. 

c. Yurtlarda öğrenci olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmayı sürdürmeleri. 

d. Yurtlarda genel düzenin bozulması, yönetimin çalışma, ya da öğrencilerin güven 

içinde barınma olanaklarının ortadan kalkması. 

e. Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa 

Yurtların işgal edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi hallerinde, Yurtlar süreli ya da 

süresiz kapatılır. Kapatma kararı vermeye, süresini tespit etmeye Üniversite Yönetim 

Kurulu yetkilidir. Yurtların bu şekilde kapatılması halinde tüm öğrenciler derhal boşaltma 

kararına uymak zorundadır.  

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

Disiplin iĢlemleri 

 
ÖĞRENCĠLERĠN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI HUSUSLAR 

MADDE 18- Yurt öğrencileri kurum tarafından tespit edilen yurt kurallar ına uymak 

zorundadır. Bu kurallara uymayanlara aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır. 

a) Uyarma: Öğrenciye Barınma Birimindeki davranışlarında daha dikkatli olması 

gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

b) Kınama: Öğrenciye Barınma Birimindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı 

ile bildirilmesidir. 

c) Geçici UzaklaĢtırma: Öğrencinin kayıtlı olduğu Barınma Biriminde, bir aya kadar, 

barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. 

d) Kesin Çıkarma: Öğrencinin Yurttan sürekli olarak çıkarıldığının kendisine yazı ile 

bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar bir daha Yurda alınmazlar.  

 

UYARMA CEZASI 

MADDE 19- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a. Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek. 

b. Yurtların giriş ve çıkış saatlerine uymamak. 

c. Koridor, mutfak, TV Salonu, okuma oda ve salonları gibi ortak kullanım alanlarında 

gürültü yapmak ve yüksek sesle konuşmak. 

d. Yurtlarda bulunan eşya ve malzemelerin yerini değiştirmek. 

e. Yurtlarda gelişigüzel davranışları alışkanlık haline getirmek, oda dışında pijama, 

gecelik veya yasaklanmış giysilerle dolaşmak. 

f. Yurt eşyalarının temizliğine ve kullanımına özen göstermemek. 
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g. Su, elektrik ve havagazı gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak. 

h. Odalarda kullanılan masa, sandalye, etajer gibi eşyaların temizliğine ve kullanımına özen 

göstermemek veya hasar vermek (uyulmadığı takdirde o alanı kullanan tüm öğrenciler 

için bu fıkra hükmü uygulanır). 

i. Odalarda canlı hayvan bulundurmak. 

j. Yurt Binası ve eklentileri içerisinde sigara içmek. 

 

Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir. 

 

KINAMA CEZASI 

MADDE 20- Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 

a. Odalarda yemek hazırlamak, elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzer araç-gereçler 

bulundurmak veya kullanmak (sahibi belirlenemediği takdirde odada barınan tüm 

öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanır). 

b. Yurt içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak. 

c. Yurt yönetiminin telefonları ile izinsiz konuşmak. 

d. Yurdun araç ve gereçlerini veya hizmetlilerini özel işlerde kullanmak. 

e. .Yurdun herhangi bir yerine genel ahlaka ve adaba aykırı resimler çizmek ya da 

asmak.  

f. Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri engellemek ya da güçleştirmek. 

g. Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak. 

h. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak. 

 

Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir. 

 

YURTTAN GEÇĠCĠ UZAKLAġTIRMA CEZASI 

MADDE 21- Geçici uzaklaştırma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 

a. Yurt içinde çirkin sözler söylemek, hakaret etmek, tehdit etmek, taciz etmek ve küçük 

düşürmek. 

b. Yasaklanmış yayınları Yurt içine sokmak 

c. Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri 

bulundurmak. 

d. Yurda ait veya başkasına ait eşya ya da malzemeleri bulunduğu mekandan dışarı 

çıkarmak. 

e. Yurt yönetiminin veya soruşturmacılarının çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını 

almaktan kaçınmak veya geçersiz kılmak. 

f. Yurt çalışanlarına karşı onur kırıcı sözler söylemek ve davranışlarda bulunmak. 

g. Yurt yönetiminin astığı ya da izni ile asılmış duyurulan koparmak, yırtmak, 

değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak ya da bozmak. 

h. Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek. 
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i. Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yönetimce ilan edilen veya 

duyurulan kararlara uymamak, duyurulara zarar vermek. 

j. Yurtta kalmayan bir şahsın binaya girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs 

etmek, kurumun imkanlarından yararlandırmak ya da yararlandırmaya teşebbüs 

etmek (tespit odada yapıldığı takdirde bu fıkra hükmü odada barınan tüm öğrenciler için 

uygulanır). 

k. Yurt içinde ve çevresinde alkollü içecekleri kullanmak veya bulundurmak, ya da açık 

şekilde sarhoşluk nedeniyle Yurt içerisinde huzur bozucu davranışlarda bulunmak. 

l. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak. 

m. Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir. 

 

YURTTAN KESĠN ÇIKARMA CEZASI 

MADDE 22- Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a. Hırsızlık yapmak. 

b. Yurt öğrencilerini veya Üniversite öğrencilerini tehdit etmek, fiili saldırıda veya 

yazılı yada sözlü küçük düşürücü beyanda bulunmak. 

c. Yurdun içinde ya da dışında genel ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunmak. 

d. Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde her türlü ateşli, patlayıcı, kesici, 

delici, boğucu, yanıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, zehirleyici saldırı ve savunma araç gereci ile, 

insan sağlığına zararlı her türlü madde, her türlü şiş ve salt saldırı-savunmada 

kullanılmak üzere özel nitelikte olan benzeri madde ve aletleri bulundurmak. 

e. Devlet yönetimine veya yöneticilerin herhangi birisine karşı yönetimin bir kararını 

protesto etmek amacıyla Yurt içinde gösteri düzenlemek, katılmak ve kışkırtıcı 

hareketlerde bulunmak. 

f. Yurt bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, bu bina ve tesislerden 

bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak. 

g. Her ne sebeple olursa olsun Yurt personelinin görevini yapmasına engel olmak. 

h. Yurt içinde veya dışında Devletin Güvenlik Kuvvetleri'ne karşı gelmek, hakaret 

etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak. 

i. Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, 

onların faaliyetlerine katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak. 

j. Yurt binası veya eklentileri içine yahut dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak ya 

da her türlü zarar vermek (zarar ayrıca ödetilir). 

 

k. Yukarıdaki filleri kendi kaldığı yurdun dışında, üniversitenin başka bir yurdunda 

işlemek veya işlemeye teşebbüs etmek. 

l. Geçici olarak Öğrenci Yurduna girmesi yasaklanmışsa bu yasağa uymamak. 

m. Yurt yönetimine gerçek dışı ya da eksik bilgi vermek veya yerleşme için gerekli 

şartlardan birini kaybetmek. 
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n. Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen Yurdu boşaltmamak. 

o. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak. 

p. Yüksek Öğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmeliğine göre bir ay süre ile Yüksek Öğretim 

Kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmak. 

 

DĠSĠPLĠN CEZALARININ ONAY MERCĠĠ 

MADDE 23- Uyarma cezası Yurt Müdürü tarafından re’sen verilebilir. 

 

MADDE 24-Yönerge hükümlerine aykırı davrandıkları tespit edilen öğrencilerin cezai 

işlemleri Müdür'ün önerisi üzerine Yurt Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır. Bu 

işlemlere karşı itirazlar Rektörlükçe kesin karara bağlanır. 

 

Öğrencilere verilen cezalar Müdürlükçe öğrenci dosyasına işlenir ve ayrıca öğrencinin 

ailesine tebliğ edilir. Yurttan ilişiği kesilen öğrencilere ilişik kesme işlemi uygulanmadan 

önce en fazla 15 gün süre verilebilir. Öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektiren fiil ya da 

davranışları aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümlerine aykırılık teşkil ediyorsa durum derhal öğrencinin öğrenim gördüğü 

yükseköğrenim kurumuna bildirilir. 

 

ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 

MADDE 26- Yurtlardan birine (kız veya erkek öğrenci yurdu) kayıt olan ve kendisine oda 

tahsis edilen herkes, odasındaki demirbaş eşya ve malzemeyi imza karşılığında bir tutanakla teslim 

alır ve oda ile oda demirbaşlarının her türlü zarar ve kaybından sorumludur. Herhangi bir zarar söz 

konusu olduğunda öğrenci, durumu Müdürlüğe bildirmek ve rayiç bedel üzerinden zararı tazmin 

etmek veya malzemenin aynısı ile yenilemek zorundadır. Aksi halde durum ailesine bildirilerek 

zararın ödenmesi istenir. Zarar tazmin edilmediği takdirde öğrencinin barınma biriminden kaydı 

silinir ve öğrenci hakkında yasal takibe geçilir. Müdürlüğü bilgilendirmeksizin kesin 

ayrılmalarda öğrenciye zimmetli demirbaş eşya veya malzemelerin kaybı ya da hasarı tespit 

edildiğinde öğrenci hakkında yasal takibe geçilir.  

Ortak kullanım (Televizyon Odası, Mutfaklar, Koridorlar ve Çamaşırhane) demirbaş eşya 

ve malzemenin korunmasından ve verilen zarardan kız veya erkek öğrencileri sorumludur. 

Müdürlükçe yapılan soruşturma sonunda sorumlu ya da sorumluların saptanamaması halinde 

hasar bedeli barınanların tümünden tahsil edilir. 

 

MADDE 27- Yurtlara kayıt yaptıran (Kız veya Erkek ) öğrencilere yönergenin bir kopyası 

verilir ve yurtta kalmayı kabul edenler bu yönerge hükümlerine aynen uymayı kabul etmiş 

sayılırlar. 

 

MADDE 28- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversitesi Senatosu ve Üniversite 

Yönetim Kurulu kararları ile ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 29- Bu yönerge Kilis 7 Aralık Üniversite Senatosu'nun onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 30- Bu yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


