
Öğrenci Disiplin İşlemleri 

 Disiplin  

 MADDE 17 - (1) 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” bu yönerge kapsamında olan tüm yerler/tüm kişiler 

için de geçerlidir.  

  (2) Yönergede belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik 

ve ağırlıkları itibariyle benzer olan fakat yönergede öngörülmemiş suçlarda aynı türden cezalar 

verilir.  

 MADDE 18 - (1) Kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe 

uymayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında “Uyarma”, “Kınama” ve 

“Kurumdan Çıkarma” cezaları uygulanır. 

 (2) Disiplin işlemleri ile ilgili bildirimler,  öğrenciye yazılı olarak yapılır. İşbu bildirim 

öğrenciye elden tebliğ şeklinde yapılabileceği gibi, öğrencinin kayıt işlemleri sırasında Yurt 

Müdürlüğüne bildirdiği adresine posta yolu ile de yapılabilir. 

 (3) Disiplin cezası alan öğrenci, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna; 

kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu İl müdürlüğüne cezanın tebliğ 

tarihinden itibaren beş iş günü içinde itirazda bulunabilir.  Disiplin Kurulu itirazı yedi iş günü 

içinde; İl Müdürlüğü ise onbeş iş günü içersinde karara bağlar.  

 (4) Kurumdan çıkarma cezası alarak yurt ile ilişiği kesilen öğrenci, kararın kendisine 

tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde yurttan çıkmakla yükümlüdür. Yurt 

güvenliğini tehdit edici bir durumun varlığı halinde öğrenciden yirmi dört saat içinde çıkış 

yapması istenebilir. 

(5) Kurumdan çıkarma cezası alması nedeniyle yurttan ayrılması istenen öğrenci, Yurt 

Müdürlüğüne oda anahtarını/kartını teslim eder. Odası kontrol edilir, malzeme ve demirbaş 

sayımı yapılır. Bir hasar veya eksik tespit edilirse onarma, giderme veya eksiği tamamlama 

bedeli hesaplanarak öğrenciden tahsil edilir. 

(6) Kurumdan çıkarma cezası verilen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. 

Uyarma cezasını gerektiren durum ve davranışlar 

MADDE 19 - (1) Öğrenciye,davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak 

bildirilmesidir. Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır: 

1) Rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmak, huzursuz edici davranışlarda bulunmak, 

2) Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek, 

3) Kurum bina ve tesislerine veya demirbaş eşyalara zarar vermek, 



4) Yurt yönetiminin izni dışında kendi odası dışında farklı bir odada ya da yurt haricinde 

gecelemek, 

5) Yurt demirbaş malzemesinin düzenine, temizliğine ve korunmasına özen göstermemek, 

6) Yurt binalarında yönetim tarafından belirlenen yerlerden başka yerlere yazı/ilan/poster vb. 

asmak  

7) Yasaklanmış yayınları yurt binalarına sokmak, 

8) Yurt penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak, etrafı çeşitli şekillerde 

taciz etmek, 

9) Yurt odalarının pencere ve camlarına çamaşır, bayrak, flama vb. asmak, 

10) Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik veya 

ilaçlama yapılmasına engel teşkil edecek şekilde bırakmak, 

11) Yurt görevlilerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmaksızın zamanında 

yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek,  

12) Ayakkabı ve terlikleri cam kenarına veya kapı önüne bırakmak (Kapı önlerinde bırakılan 

ayakkabı ve terlikler yurt temizlik görevlileri tarafından toplanarak çöpe atılır), 

13) Mutfaklarda kirli bulaşık bırakmak (bırakılan kirli bulaşıklar görevlilerce toplanarak imha 

edilir), 

14) Yurt Müdürlüğü’nce kendisinden istenen evrak ve bilgileri teslim etmemek 

15)  Qr Code (giriş çıkış yoklama sistemini) okutmasızın yurt binasına giriş ya da yurt 

binasından çıkış yapmak, 

16) Yurda son giriş saatine uymamak, 

17) Yurt binalarında kedi, köpek, kuş vb. hayvan beslemek ya da barındırmak, 

18) Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak,  

19) Odada bireysel su ısıtıcısı (kettle), ısınma veya yemek vs. yapmak üzere elektrikli alet 

kullanmak veya bulundurmak (Söz konusu malzeme görevli tarafından odadan alınarak 

depoya kaldırılır), 

20) Yurt yönetiminden izin almaksızın yurt binalarında ticari amaçlı satış yapmak, 

21) Bisiklet park alanı haricindeki alanlara (bina çevresi ve girişi) bisiklet bırakmak, 

22) Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak, 

23) Her ne amaçla olursa olsun izinsiz bağış toplamak, 

24) Yurt kurallarına ve ikazlara uymamak. 

Kınama cezasını gerektiren durum ve davranışlar 



MADDE 20 - (1) Öğrencilere disiplin cezasını gerektiren bir davranışta bulunduğunun 

ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Aşağıdaki eylemler Kınama 

cezası gerektirir: 

1) Öğrencilik sıfatıyla bağdaşmayan, itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda 

bulunmak, 

2) Kendisine tahsis edilen odayı, Yurt Müdürlüğünden habersiz şekilde başka bir öğrenciye 

devretmek, 

3) Ortak alanlardaki demirbaş eşyaları kişisel kullanıma tahsis etmek, odalara veya başka 

alanlara taşımak, 

4) Bıçak veya benzeri salt saldırı  veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 

kesici ve delici aletler bulundurmak, 

5) Yurt binalarının tüm kapalı alanları ile (odalar, banyo ve tuvaletler, dinlenme odaları, etüt 

salonu, koridor, balkon, çamaşırhane, kafeterya, yangın çıkış merdivenlerinde vb. tüm 

bireysel ve ortak kullanım alanlarında) giriş kapısı önünde sigara, pipo, puro, nargile, keyif 

verici maddeler vb. içmek,  

6) Mutfak dışındaki alanlarda (dinlenme odası, çalışma salonu, öğrenci odası vb.) yemek 

yapmak/pişirmek için kullanmak, 

7) Kendisinden kimlik bilgisi isteyen yurt personeline ad-soyad bilgilerini vermemek ve/veya 

kimlik kartını göstermemek, 

8) Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı 

olmak,  

9) Başkasına ait eşyalara zarar vermek, 

10) Yurt yöneticilerinin/görevlilerinin çalışmalarını engellemek, zorlaştırmak, 

11) Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek. 

12) Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getirmek. 

13) Yurt yönetiminden izin almadan yurt binaları içinde toplantı düzenlemek veya izinsiz 

düzenlenen toplantılara katılmak, 

14) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek, 

15) Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, 

16) Kurum personelini, oda arkadaşlarını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sözlü hakarette 

bulunmak, sataşmak, 

17) Acil çıkış kapıları ve yangın merdivenlerini amacı dışında kullanmak,  

18) Yurt binalarında bulunan network sistemine bilinçli olarak zarar vermek (odalarda kablosuz 

modem ve/veya router kullanmak, internet soket ve hatlarına zarar vermek, vb.) 



19) Duman ve yangın dedektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın 

güvenliği malzemelerini kurcalamak, amacı dışında kullanmak, kapatmak, çalışamaz ve 

kullanılamaz hale getirmek, gereksiz yere yangın alarmının çalmasına neden olmak, 

(İtfaiyenin gelmesiyle sonuçlanan yanlış alarmlar sonucunda ilgili öğrencilere para cezası 

ödetilir.) 

20) Yurt odaları ve yurt binalarının ortak alan duvarlarına çivi çakmak, duvarların boyasını 

bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak, 

21) Öğrencileri ya da öğrenci velilerini yurt yönetimine karşı kışkırtmak, 

22) Yurtta kayıtlı olmayan kişilerin (aile fertleri dahil) ya da yurda girişini izin verilmeyen 

öğrencilerin yurtta barınmalarını sağlamaya çalışmak, sağlamak veya bu konuda onlara 

yardımcı olmak, 

23) Yurt yönetiminden izin almaksızın toplu gösteri, tören ya da toplantı düzenlemek,  

24) Sahip olduğu öğrenci kartını hangi amaçla olursa olsun başka bir öğrenciye ya da kişiye 

kullandırmak, 

25) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak veya oynatmak, 

26) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa Uyarma cezası almak. 

Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren durum ve davranışlar  

MADDE 21 - (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin bir daha kabul edilmemek üzere 

kurum ile ilişiğinin kesilmesi ve yurttan çıkarılmasıdır. Kurumdan Çıkarma cezası gerektiren 

durum ve davranışlar şunlardır: 

1) Yurt sınırları içinde veya haricinde hırsızlık yapmak, 

2) Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğü’ne aykırı davranmak, 

3) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasında ifadesini bulan niteliklerine aykırı 

miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler 

düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya 

katılmaya zorlamak, 

4) Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara saldırıda 

bulunmak/şiddet kullanmak, 

5) Silah, patlayıcı, yanıcı, kesici, yaralayıcı veya zedeleyici araç, gereç, eşya bulundurmak, 

taşımak, kullanmak, kullanmaya teşebbüs etmek 

6) Bıçak veya benzeri salt saldırı  veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 

kesici ve delici aletleri kullanmak, kullanmaya teşebbüs etmek, 



7) Basın, sosyal ve görsel medyada diğer öğrencilere, kurum veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda 

bulunmak, 

8) Yurda alkollü içki getirmek veya binada/odada bulundurmak, sarhoş gelmek, ortak 

alanlarda veya odada içki içmek, dolu veya boş içki şişesi bulundurmak (Odalarda tespit 

edilen dolu/boş alkol şişeleri yurt personeli tarafından alınarak imha edilir), 

9) Yurt bina ve tesislerini amacı dışında kullanmak ve görevlilerin hizmetlerini engelleyici 

biçimde davranışlarda bulunmak, kavga etmek. 

10) Yasa dışı örgütlere üye olmak veya her ne biçimde olursa olsun bu tür örgütler için yarar 

sağlayıcı etkinliklerde bulunmak, 

11) Yurtta uyuşturucu ve keyif verici madde bulundurmak veya kullanmak, 

12) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan dolayı 

hükümlü durumuna düşmek, 

13) Üniversite’den bir ay veya daha fazla uzaklaştırma cezası almak, 

14) Yalnızca karşı cinsin barınma ve kullanımına ayrılmış olan yurt alanlarına, Yurt 

Müdürlüğünün izni olmaksızın girmek, başkasının girmesine yardımcı olmak, 

15) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak 

MADDE 22- (1) Belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik 

edenlere de suçu işleyenlere verilen cezalar uygulanır. 

(2) Disiplin cezasının belirlenmesinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla 

suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeye teşvik ağırlaştırıcı neden sayılır.  

(3) Kurumdan çıkarma cezası alan öğrenciler, yurttan ayrılırken tüm kişisel eşyalarını 

beraberinde götürmek zorundadır. Yurtlarda geride bırakılan bırakılan eşyalar yurt personeli 

tarafından toplanarak elden çıkarılır.  

 


