
KIRGIZİSTAN‐TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ 

 
I. BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde  1.  Bu  yönergenin  amacı,  Kırgızistan‐Türkiye Manas  Üniversitesi  öğrencilerinin,  Öğrenci 
Evleri’nde  sağlıklı  bir  ortamda  barınmalarını  sağlamak,  sosyal  ve  kültürel  yönden  gelişmelerine 
yardımcı olmak ve kaynaşmalarını sağlayacak çalışmalar için gerekli usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde  2.  Bu  yönerge,  Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  bünyesindeki  Öğrenci  Evleri’nin 
yönetimi,  işletilmesi,  görevlilerin  yetki  ve  sorumlulukları  ile  önlisans,  lisans  ve  lisansüstü 
öğrencilerin Öğrenci Evleri’nde barınma esaslarını kapsar. 
 
Dayanak 
Madde  3.  Bu  yönerge,  Kırgızistan  Türkiye  Manas  Üniversitesi  Tüzüğü’nün  ilgili  maddelerine 
dayanarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4. Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesini (KTMÜ), 
b) Rektör: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörünü, 
c) Rektörlük: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünü, 
d) Yönetim Kurulu: KTMÜ Öğrenci Evleri Yönetim Kurulunu, 
e) Daire Başkanı: KTMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanını, 
f) Öğrenci Evleri: KTMÜ Öğrenci Evlerini, 
g) Müdür: Öğrenci Evleri Müdürünü, 

ifade eder. 
 

II. BÖLÜM 
Yönetim 

 
Organlar 
Madde  5.  Sağlık,  Kültür  ve  Spor  Dairesi  Başkanlığına  bağlı  olarak  faaliyet  gösteren  Öğrenci 
Evleri’nin yönetim organları şunlardır: 

• Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu 
• Müdür ve Müdür Yardımcıları 

 
Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu 
Madde  6.  Öğrenci  Evleri  Yönetim  Kurulu,  Rektörlük  tarafından  görevlendirilecek  bir  öğretim 
üyesinin başkanlığında, en çok iki öğretim elemanı ile Daire Başkanı, Müdür ve Öğrenci Konseyinin 
belirlediği bir temsilciden oluşur. Öğrenci Konseyi temsilcisi yalnızca öğrencilerin sorunlarıyla  ilgili 
gündem  maddeleri  görüşüldüğünde  oy  hakkı  olmaksızın  toplantılara  katılır.  Yönetim  Kurulu 
Başkanı ve öğretim elemanlarının görev süresi  iki yıldır. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle 
tekrar görevlendirilebilirler. 
 
Öğrenci Evleri Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 



a) Öğrenci Evleri’nin yönetimiyle ilgili genel ilkeleri ve kuralları belirlemek, 
b) Daire Başkanlığının önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, 
c) Öğrenci Evleri’nin yönetim ve işleyiş biçimini izlemek ve denetlemek, 
d) Öğrenci Evleri Disiplin Kurulu olarak işlevde bulunmak, 
e) Öğrenci Evleri’nin açılış ve kapanış tarihlerini belirlemek, 
f) Yaz ve yarıyıl  tatillerinde Öğrenci Evlerinden kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceğini 

kararlaştırmak, 
g) Puanlama kriterlerini belirlemektir. 

 
Öğrenci Evleri Müdürünün Görev ve Yetkileri 
Madde 7.  

a) Öğrenci Evleri’ni, bu yönerge ve Üniversitenin diğer mevzuatı hükümlerine göre yönetmek, 
b) Yönetim  Kurulunca  belirlenen  ilke  ve  kurallar  çerçevesinde,  öğrenci  başvurularını  kabul 

etmek, değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, 
c) Müdür Yardımcılarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyerek görev dağılımı yapmak, 
d) Öğrenci Evleri’nde çalışan elemanların görev dağılımını yaparak çalışmalarını denetlemek, 
e) Öğrenci  Evleri’nde  uyulması  gereken  kuralları  belirlemek,  Yönetim  Kurulu’nun  onayını 

alarak öğrencilere duyurmak, 
f) Her  türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve 

bunun için gerekli önlemleri almak; bakım‐onarım, demirbaş ve diğer ihtiyaçları bildirmek, 
g) Üniversitenin  ilgili  birimleriyle  işbirliği  yaparak,  öğrencilerin  sosyal  ve  kültürel  yönden 

gelişmelerine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemek, 
h) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği ilkeler doğrultusunda, Öğrenci Evleri barınma ücretlerinin 

tahsil edilmesini sağlamak, 
i) Öğrenci Evleri’nin işleyişiyle ilgili sorunları Yönetim Kurulu’na sunmak, 

 
Başvuru, Kayıt ve Kabul 
Madde  8.  Öğrencilerin,  süresi  içerisinde  Öğrenci  Evleri  Müdürlüğüne  başvurması  gerekir. 
Başvurular, Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu  tarafından belirlenen  ve Rektörlükçe onaylanan puan 
cetveline göre değerlendirilir. En yüksek puan alan öğrenciden başlayarak yapılan sıralamaya göre 
kayıt  hakkı  kazanan  öğrencilerin  kayıtları  eğitim‐öğretim  yılının  başında  Yönetim  Kurulu’nun 
belirlediği  tarihler  arasında  yapılır.  Belirtilen  tarihler  arasında  kayıt  yaptırmayanlar  veya 
mazeretleri  Yönetim  Kurulunca  kabul  edilmeyenler  barınma  hakkından  vaz  geçmiş  sayılırlar. 
Öğrenci kabulünde esas alınan puanlamada Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara öncelik 
tanınır. Ayrıca üstün  yetenekli  ya da başarılı olanlar  ve öğrencinin daimi  ikametgahının Bişkek’e 
olan mesafesi puanlamada dikkate alınır. Öğrenci Evleri’nden kendi  isteğiyle ayrılan öğrenciler bir 
sonraki başvuru döneminden önce başvuramazlar. 
 
Öğrenci Evleri’ne Giriş, Çıkış ve İzinler 
Madde  9.  Öğrenci  Evleri’ne  giriş  ve  çıkış  saatleri  Müdür  tarafından  belirlenir  ve  öğrencilere 
duyurulur. Öğrenciler hafta sonları ve resmi tatil günlerinde Müdürden yazılı izin alarak gidebilirler. 
 
Öğrenci Evleri’nde Kalma Süresi 
Madde 10. Öğrenci Evleri’nde barınma hakkı bir eğitim‐öğretim yılı  ile sınırlıdır, ancak bir önceki 
yılda Öğrenci Evleri’nde  kalmış olmak, ertesi  yılda da Öğrenci Evleri’nde  kalma hakkı doğurmaz. 
Eğitim‐öğretim  süresi boyunca Öğrenci Evleri’nde en  fazla kalma  süresi, öğrencinin devam ettiği 
programın normal süresi kadardır. Bir öğrenci Öğrenci Evleri’nde boş yer olduğu takdirde normal 
eğitim‐öğretim  süresine  ek  olarak  bir  öğretim  yılı  daha  kalabilir.  Hazırlık  Sınıfında  ikinci  kez 



okuyanlar, daha önce Öğrenci Evleri’nde barındılarsa yeniden başvuru durumunda puan cetveline 
göre değerlendirilir. 
 
Öğrenci Evleri’nden İlişik Kesme Durumları 
Madde 11. Öğrencilerin ilişiğinin kesilmesini gerektiren durumlar: 

a) Üniversiteden bir ya da  iki yarıyıl  izin alan  (kayıt donduran) öğrenciler bu  süre  içerisinde 
Öğrenci Evleri’nde kalamazlar. 

b) Üniversiteden  uzaklaştırma  cezası  alan  öğrenciler  cezalı  oldukları  sürenin  bitimine  kadar 
Öğrenci Evleri’nde barınamazlar. 

c) Hangi  sebeple  olursa  olsun Üniversite  ile  ilişiği  kesilen  öğrencilerin Öğrenci  Evleri  ile  de 
ilişiği kesilir. 

d) Eğitim  öğretim  yılı  boyunca mazeretsiz  olarak  aralıksız  yedi  gün  ya  da  yirmi  gün  aralıklı 
olarak devamsızlık  yaptığı  takdirde öğrencinin kaydı Öğrenci Evleri Müdürlüğü  tarafından 
silinir. 

e) Öğrenci Evleri’ne girmeyi etkileyici gerçeğe aykırı beyanı tespit edilenlerin kaydı silinir. 
f) Süresi içinde ücretini ödemeyenlerin ilişikleri kesilir. 

 
III. BÖLÜM 
Disiplin 

 
Disiplin Cezaları 
Madde  12.  Öğrenciler,  Öğrenci  Evleri’nin  içinde  ve  dışında,  öğrenciliğe  yakışan  hâl  ve  tavırda 
olmakla,  öğrenciliğe  yakışmayan  her  türlü  davranışlardan  sakınmakla  yükümlüdürler.  Aykırı 
hareket eden öğrencilere aşağıda belirtilen disiplin cezaları uygulanır. 
 
Uyarma Cezası 
Madde 13. Öğrenciye Öğrenci Evleri’ndeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile 
bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır: 

a) Öğrenci Evlerinin ortak mekanlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, 
b) Kendisine tahsis edilen odada ve tüm alanlarda birlikte yaşama düzenini ihlal etmek, 
c) Öğrenci Evleri’nde bulunduğu halde imza çizelgesine imza atmamak, 
d) Geceyi izinsiz olarak Öğrenci Evleri dışında geçirmek, 
e) Öğrenci Evleri’ne ait kapalı alanlarda, odalarda ve yasaklanan yerlerde sigara içmek, 
f) Öğrenci Evleri Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak, 
g) Öğrenci Evleri Yönetimince yürütülen disiplin soruşturmalarını engellemek, 
h) Öğrenci  Evleri  Müdürlüğünce  veya  Üniversitenin  diğer  yetkililerince  yapılan  çağrıya 

uymamak,  çağrı  yazılarını  almaktan  kaçınmak,  zamanında  cevap  vermemek,  kendisinden 
istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, 

i) Öğrenci Evleri görevlilerinin çalışmalarını zorlaştırmak. 
 
Kınama Cezası 
Madde  14.  Öğrenciye  Öğrenci  Evleri’ndeki  davranışlarında  kusurlu  bulunduğunun  yazı  ile 
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır: 

a) Öğrenci Evleri’ne ait demirbaşlara, binalara ve tesislere zarar vermek, 
b) Başkasının yerine öğrenci imza çizelgesini imzalamak veya imzalatmak, 
c) İmza çizelgesine imza attıktan sonra Öğrenci Evleri’nden izinsiz ayrılmak, 
d) Öğrenci Evleri’nde kaydı bulunmayanların Öğrenci Evleri’ne izinsiz barınmasını sağlamak, 
e) Öğrenci Evleri’ne içkili gelerek huzur bozucu davranışlarda bulunmak, 
f) Öğrenci Evleri’nin giriş‐çıkış saatlerine uymamayı alışkanlık hâline getirmek. 



 
Öğrenci Evleri’nden Geçici Çıkarma Cezası 
Madde  15.  Öğrencinin  Öğrenci  Evleri’nde  7‐30  gün  süre  ile  geçici  olarak  barınamayacağının 
kendisine ve ailesine (velisine) yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı alanların durumu “Kırgızistan‐
Türkiye  Manas  Üniversitesi  Öğrenci  Disiplin  Yönetmeliği”  hükümlerince  işlem  yapılması  için 
Rektörlüğe yazı  ile bildirilir. Öğrenci Evleri’nden geçici çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil 
ve hâller şunlardır: 

a) Arkadaşlarına ya da Öğrenci Evleri personeline hakaret etmek, küfür etmek ya da aşağılayıcı 
davranışlarda bulunmak, 

b) Öğrenci Evleri içinde veya bahçesinde kumar oynamak ya da oynatmak, 
c) Öğrenci Evleri odalarına alkollü içki sokmak, odalarda alkollü içki içmek, 
d) Üniversitenin  yetkili  birimlerince  onaylanmamış  duyuru  ve  afişleri  asmak, Öğrenci  Evleri 

Müdürlüğünün  astığı  ya  da  asılmasına  izin  verdiği  duyuruları  koparmak,  yırtmak, 
değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak, 

e) Öğrenci Evleri Müdürlüğünce yürütülen disiplin soruşturmalarını engellemek, 
f) Bir öğretim yılı içinde on ceza puanına ulaşmış olmak. 

 
Öğrenci Evleri’nden Kesin Çıkarma Cezası 
Madde  16.  Öğrencinin  Öğrenci  Evleri’nden  sürekli  olarak  çıkarıldığının  kendisine  ve  ailesine 
(velisine) yazı  ile bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar Üniversitedeki öğrenim süresi boyunca Öğrenci 
Evleri’ne  alınmazlar. Bu  cezayı  alanların durumu  “Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci 
Disiplin  Yönetmeliği”  hükümlerince  işlem  yapılması  için  Rektörlüğe  yazı  ile  bildirilir.  Öğrenci 
Evleri’nden kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır: 

a) Öğrenci Evleri’nde hırsızlık yapmak, 
b) Kendisine  tahsis  edilen  odada  Öğrenci  Evlerine  kayıtlı  olmayan  birini  kendi  yerine 

barındırmak, 
c) Müdürlüğün  kendisine  verdiği Öğrenci  Evleri  kimliğinde  tahrifat  yaparak  başkasının  yurt 

imkanlarından yararlanmasına imkan sağlamak, 
d) Üniversite öğrencilerini veya personelini tehdit etmek, fiilî saldırıda bulunmak, 
e) Öğrenci Evleri’nde silah bulundurmak, 
f) Öğrenci  Evleri’nde  yasadışı  gösteri  ya  da  toplantı  düzenlemek  veya  böyle  gösteri  ve 

toplantılara katılmak ya da yasadışı örgüt faaliyetinde bulunmak, 
g) Geçici olarak Üniversitemiz Öğrenci Evleri’ne girmesi yasaklanmış olduğu halde bu yasağa 

uymamak, 
h) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ya da satmak, 
i) Bir öğretim yılı içinde onbeş ceza puanına ulaşmış olmak. 

 
Öngörülmemiş Disiplin Suçları 
Madde 17. Yukarıda sayılanların dışında kalan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerde, nitelik 
ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiillere uygulanan türden disiplin cezası verilir. 
 
Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar 
Madde 18.  

a) Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, 
öğrencinin  maksadı,  daha  önce  ceza  alıp  almadığı,  davranışı  ve  işlediği  suç  nedeniyle 
pişmanlık duyup duymadığı dikkate  alınabilir.  Toplu olarak  işlenen  suçlarda,  suçların  ayrı 
ayrı  tespitinin  mümkün  olmadığı  hallerde,  topluluğu  oluşturan  öğrencilerin  her  birine, 
yetkili kurullarca uygun görülen cezalar verilebilir. 



b) Disiplin  cezası  verilmesine  sebep  olmuş  bir  fiilin  tekrarında  bir  üst  ceza  uygulanır.  Aynı 
derecede  cezayı  gerektiren,  fakat  ayrı  fiil  nedeniyle  verilen  disiplin  cezalarının  üçüncü 
uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. 

c) Öğrenciler  bu  yönergede  öngörülen  disiplin  cezalarını  gerektiren  suçu  işlediklerinde,  iyi 
halleri değerlendirilerek bir derece hafif olan ceza verilebilir. 

d) Öğrenciler  bu  yönergede  belirtilen  fiillerden  birini  işlediği  takdirde  Öğrenci  Evleri 
Müdürlüğü  7  gün  içinde  ön  soruşturma  yapar.  Kesin  çıkarma  cezasını  gerektiren  fiilleri 
işleyenlerin soruşturma dosyasını öğrencinin savunması ile birlikte Yönetim Kuruluna iletir. 
Yönetim  Kurulu  soruşturma  dosyasını  teslim  aldığı  günden  itibaren  7  gün  içinde 
sonuçlandırarak karara bağlar. 

 
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Makam 
Madde 19.  

a) Uyarma,  Kınama  ve  Öğrenci  Evleri’nden  Geçici  Çıkarma  cezaları  Öğrenci  Evleri Müdürü 
tarafından verilir. 

b) Öğrenci Evleri’nden Kesin Çıkarma cezası Yönetim Kurulu tarafından verilir. 
 
Cezaların Tebliği 
Madde 20.  

a) Geçici Çıkarma ve Kesin Çıkarma cezaları öğrenciye ve öğrencinin ailesine de yazılı olarak 
bildirilir.  Bu  cezaları  alanların  durumu  öğrencisi  bulunduğu  akademik  birime  yazı  ile 
bildirilir. 

b) Öğrenci  Evleri’nen  çıkarma  kararı  verilen  öğrenciler,  Öğrenci  Evleri’ne  giriş  kartlarını 
Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. 

c) Rektörlük Makamının herhangi bir sebeple Öğrenci Evleri’nde kalmalarını sakıncalı gördüğü 
öğrenciler  ile bu durumları  yetkili  ve  ilgili makamlarca bildirilen öğrencilerin  yazılı emirle 
Öğrenci Evleri ile ilişikleri kesilebilir veya Öğrenci Evleri’ne alınmaları yasaklanabilir. 

 
Cezalara İtiraz ve Süresi 
Madde 21. Öğrenci Evleri Müdürlüğü tarafından verilen uyarma ve kınama cezaları kesin olup itiraz 
edilemez. Öğrenci Evleri’nden geçici ve sürekli çıkarma cezası, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 3 
gün  içinde Üniversite Yönetim Kuruluna  itiraz edilebilir.  İtiraz halinde Üniversite Yönetim Kurulu 
kararı inceleyerek cezayı aynı biçimiyle kabul veya reddeder. 
 
Cezanın Uygulanması 
Madde 22. Uyarma  ve  kınama  cezaları  verildiği  tarihten  itibaren;  geçici  çıkarma  cezası  ise  itiraz 
edilmesi  halinde,  itiraz  işleminin  sonucunda,  itiraz  edilmediği  takdirde,  itiraz  süresi  bitiminde 
işleme konulur. 
 

IV. BÖLÜM 
Malî Hükümler 

 
Barınma Ücretleri 
Madde 23.  

a) Öğrencilerden alınan ücretler Öğrenci Evleri’nde barınma ve diğer hizmetlerin karşılığıdır. 
b) Öğrenci  Evlerinde  barınma  ücretleri,  her  eğitim‐öğretim  yılı  başında  Yönetim  Kurulunun 

teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile tespit edilir. 
c) Barınma ücretleri Öğrenci Evleri Müdürlüğü tarafından her dönem peşin olarak tahsil edilir. 



d) Süresi  içinde barınma ücretini ödemediği  için Öğrenci Evleri  ile  ilişiği kesilen öğrencilerin, 
tekrar Öğrenci Evleri’ne alınmaları Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlıdır. 

e) Olağanüstü  hallerde  (hastalık,  öğrenci  velisinin  yangın,  sel,  deprem,  kaza  vb.  zarar  verici 
olaylardan  birine  uğraması  halinde)  ücretlerin  ödenmesi,  Öğrenci  Evleri  Müdürlüğü 
tarafından uzatılabilir. 

f) Öğrencinin  geçerli  sebeplerden  dolayı  Öğrenci  Evleri’nde  kalamayacağının  kesinlik 
kazanması durumunda daha önce ödemiş olduğu peşin ücret iade edilir. 

 
Demirbaşlar 
Madde 24. Öğrenci, Öğrenci Evleri’ne girişinde kendisine  teslim edilen ve kaldığı odada bulunan 
demirbaş malzemeleri iyi kullanmak ve korumakla yükümlüdür. Kendisine teslim edilen malzemeyi 
kaybettiği  veya  zarar  verdiğinde  malzemenin  bedelini  ödemek  zorundadır.  Ortak  kullanım 
alanlarında  veya  odalarda  bulunan  eşyalara  zarar  verildiğinde  de  sorumlusunun  tespit  edilmesi 
hâlinde zarar tazmin ettirilir. 
 
Öğrencilerin Kıymetli Eşya ve Parası 
Madde 25. Öğrenci Evleri Müdürlüğüne  tutanakla  teslim edilmeyen para veya kıymetli eşyaların 
kaybolmasından, çalınmasından Öğrenci Evleri yönetimi sorumlu tutulamaz. 
 

V. BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

 
Madde 26. Öğrenci Evleri Müdürlüğü gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir. 
 
Madde  27. Öğrenci  Evleri’ne  kayıtlarda  esas  alınan puanlama  cetveli  ile Öğrenci  Evleri Barınma 
Kuralları  Taahhütnamesi  Müdür  tarafından  hazırlanır  ve  Yönetim  Kurulunun  onayından  sonra 
uygulanır. 
 
Yürürlük 
Madde  28.  Bu  yönerge,  Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  Senatosu'nun  kabul  tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi 
Yönetim Kurulu’nun 07.12.2000 tarih ve 1.4 sayılı kararı ile kabul edilen “Kırgızistan‐Türkiye Manas 
Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi” ile Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun bu 
Yönerge hükümleri ile çelişen kararları iptal edilir. 
 
Yürütme 
Madde  29.  Bu  yönerge  hükümleri  Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  Rektörü  tarafından 
yürütülür. 
 
 
 
Bu yönerge, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun 18/02/2014 tarih ve 2014‐04.13 sayılı kararıyla kabul 
edilmiştir. 
 
 
 



 
YURTTA YAŞAMA KURALLARI 

 
Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönergesi gereğince; 

1) Yurt Müdürlüğü'nce yapılacak her türlü duyuruya uyacağımı ve gereğini zamanında yerine 
getireceğimi, 

2) Günlük  yaşantımda,  kıyafet  ve  hareketlerimde,  görgü  kurallarına  uyacağımı  ve  Yurt 
İdarecilerine karşı daima saygılı olacağımı, 

3) Yurt  personelinin  görevini  engelleyici  ve  güçleşiirici  hareketlerden  sakınacağımı,  işlerine 
müdahale etmeyeceğimi, 

4) Yurt personelini kendi özel hizmetimde kullanmayacağımı ve kullanmaya zorlamayacağımı, 
5) Yurdun huzurunu, sükûnunu ve düzenini bozacak hareketlerden titizlikle kaçınacağımı, 
6) Yurt  binası  ile müştemilatına  ve  her  türlü  eşya  ve malzemeye  zarar  vermekten  dikkatle 

sakınacağımı, 
7) Bana teslim edilen yurt eşyasını kendi malım gibi itina ile kullanacağımı ve ayrılışımda aynen 

iade edeceğimi, 
8) Yurt Müdürlüğü'nce  tarafıma  tebliğ edilen  yurda giriş‐çıkış  saatlerine uyacağımı  ve  yurda 

giriş  ve  çıkışlarda  kapıdak  görevli  personele  ve  sorulduğunda  yurt  idarecilerine  tanıtma 
kartımı gösterme kurallarına uyacağımı, 

9) Yurt Müdürlüğü'nce bana teslim edilen oda, yatak, dolap, masa vs. den başka bir yeı  işgal 
etmeyeceğimi  ve  kullanmayacağımı,  eşya  ve  malzemenin  yerlerini  değiştirmeyeceğim 
öğrencilerin  ortak  kullanımına  sunulan  araç‐gereçleri  kişisel  amaçlarım  için 
kullanmayacağımı, 

10) Yurt Müdürlüğünün  resmî müsaadesi  olmadan  herhangi  bir  nedenle  diğer  öğrencilerden 
para  toplamayacağımı  toplamaya  kalkanların  isteğini  karşılamayacağımı  ve  derhal  Yurt 
Müdürlüğü'ne duyuracağımı, 

11) Yurt  Müdürlüğü'nün  müsaadesi  olmadan  yurtta  herhangi  bir  nedenle  toplantı 
düzenlemeyeceğimi,  gösteri  yapmayacağımı,  söylev  vermeyeceğimi  ve  bu  gibi  faaliyetler 
için, tertip, tahrik ve teşviklerde bulunmayacağımı, 

12) Milli  bir  k  ve  bütünlük  duygularını  zedeleyici  veya  bozucu  amaçla  yurtlara  illegal  bayrak 
asmayacağımı,  sembol  kullanmayacağımı,  marşlar  söylemeyeceğimi,  ideolojik  resim 
taşımayacağımı  ya da benzer uğraşlarda bulunmayacağımı,  ahlâka  aykırı  resim  ve afişleri 
yurda sokmayacağımı, 

13) Her türlü kesici, vurucu ve ateşli silâhlarla mermi, patlayıcı maddeleri yurda sokmayacağımı, 
14) Keyif verici madde ve içki kullanmayacağımı ve bu maddeleri yurda sokmayacağımı, 
15) Yurt Müdürlüğü'nce müsaade  ed meyen  ziyaretçiyi  yurda  kabul  etmeyeceğimi, müsaade 

edilen ziyaretçi ile ancak, misafir salonunda görüşeceğimi, 
16) Yurda  yatılı misafir  kabul  etmeyeceğimi,  izinsiz  olarak  yurttan  ayrılmayacağımı  ve  yurda 

giriş‐çıkış saatlerine uyacağımı, 
17) İmza çizelgesini zamanında imzalayacağımı, 
18) Odalarda  radyo,  ütü,  elektirik  ocağı,  diğer  ses,  aydınlatma  ve  ısıtma  cihazlarını 

kullanmayacağımı ve elektrik tesisatına ilaveler yapmayacağımı, su elektrik gibi kaynakların 
tüketiminde savurganlığa neden olmayacağımı, 

19) Yurt  içinde  yemekhaneden  başka  yerde  yemek  yemeyeceğimi  ve  yemekhaneden  dışarı 
yemek çıkartmayacağımı, 

20) Dolabımda, akan, kokan ve bozulan yiyecek maddeleri bulundurmayacağımı, 
21) Çekmece,  dolap,  sandık,  bavul  vs.yi  gerektiğinde  Yurt Müdürlüğü'nün  kontrolü  için  açık 

bulunduracağımı, 



22) Yurt  içinde  gürültü,  yüksek  sesle  konuşma,  ıslık  çalma,  şarkı  söyleme,  yatak  kıyafeti  ile 
dolaşma, pencere  içlerine oturma, duvarlara çivi çakma, resim ve benzeri  şeyleri pencere 
içlerine  duvarlara  ve  iplere  asma  gibi  ortak  yaşam  kurallarına  aykırı  hareketlerde 
bulunmayacağımı, 

23) Okuma salonları ile diğer çalışma ve dinlenme alan ve salonlarına, kantin ve benzeri yerlere 
girip ‐ çıkmada, yurt yönetimince belirlenen sürelere uyacağımı, 

24) Odamı, dolabımı, yatağımı, kullandığım her  türlü eşya ve malzemeyi her  zaman  temiz ve 
düzenli bulunduracağımı, yatağımı düzelteceğimi, 

25) Başkalarına ait malzemeleri izinsiz kullanmayacağımı, 
26) Her türlü kâğıt oyunları ile tavla, okey vb. oynamayacağımı, 
27) Yurtlarda evcil de olsa hayvan beslemeyeceğimi, 
28) Yönetmelik  ve  Yurt  Yönergesinde  belirtilmiş  olan  öğrencilerle  ilgili  hükümlere;  yurdun 

çalışma düzenine ve Yurt Müdürlüğü'nce verilecek her türlü emir ve uyarılara ve yukarıda 
yazılı kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. 

 


