ODTÜ PROF. DR. MUSTAFA N. PARLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI İKTİSADİ
İŞLETMESİ ÖĞRENCİ EVİNDE
UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE-1- KAPSAM
1.1.

Bu yönetmelik ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı İktisadi İşletmesi
Öğrenci Evi’nin işletilmesi ve Öğrenci Evinde uyulması gereken kurallara ilişkin genel hükümleri
kapsar.

MADDE-2- AMAÇ
2.1.

Bu yönetmeliğin amacı; Öğrenci Evi’nde önlisans/lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte
olan öğrenciler, araştırma görevlileri, hemşireler ve Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen
kurs, seminer, kongre, hizmet içi eğitim, staj ve benzer amaçlarla geçici bir süre ile Hacettepe
Üniversitesi'ne gelen kişilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları
belirlemektir.

MADDE-3- TANIMLAR
3.1.

Bu yönetmelikte adı geçen;
-

Üniversite; Hacettepe Üniversitesi’ni,
Rektörlük; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
Üniversite Yönetim Kurulu; Hacettepe Üniversitesi Barınma Birimleri Yönetim Kurulu’nu,
Konaklama Hizmeti Veren ; ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı
İktisadi İşletmesi’ni,
Yönetim Kurulu; ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı İktisadi
İşletmesi Yönetim Kurulu’nu,
Müdür; Öğrenci Evinin işletilmesinden sorumlu bireyi,
Öğrenci; Öğrenci Evinde barınma hizmetinden yararlanan bireyleri,
Veli; Öğrenci’nin faydalanması için konaklama hizmetini talep eden ve bu hizmetten doğan
mali yükümlülükleri üstlenerek öğrenci ile birlikte sorumluluğu üstlenen kişidir.
Öğrenci Evi; ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı İktisadi İşletmesi
Öğrenci Evini,
Sözleşme ; ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı İktisadi İşletmesi
Öğrenci Evi Konaklama ve Hizmet Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

MADDE-4- BAŞVURU VE KAYIT
4.1.
4.2.
4.3.

Öğrenci evi müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında şahsen veya www.parlar.org.tr
adresinden başvuruda bulunulur.
Kabul şartlarına uygunluk teşkil eden başvurulardan müdür tarafından onaylanan liste
doğrultusunda kayıt yapılır.
Kabul edilen öğrenci bilgilendirilerek yerleştirme takviminde belirtilen tarihler arasında istenilen
belgeleri, Öğrenci Evi Müdürlüğüne teslim ederek kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında
evraklarını tamamlamayanlar yerleşme hakkını kaybederler.
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4.4 İstenen Belgeler;
a)

Sağlık durumunun toplu yaşanan yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi bir
kurumdan alınan sağlık raporu,

b)

Adli sicil kaydı,

c)

Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi ile üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet makamlarından alınacak Türkiye’de oturma izni
verildiğine dair izin belgesi ile öğrencinin pasaportunun tasdikli fotokopisi,
d) Öğrenci Belgesi
e ) İkametgah Belgesi
f ) Yönetim Kurulu’nun, içinde bulunulan sene için belirlemiş olduğu ilk aya ait barınma aidatı
dekontu.
MADDE-5- BARINMA BEDELLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ
5.1.

Aylık barınma bedelleri ve kayıt giderleri her eğitim-öğretim yılı için Yönetim Kurulu'nun kararı
ile belirlenir.

5.2.

Barınma bedelleri ve bunlara ilişkin ödeme planları öğrencinin konaklama sözleşmesinin bir eki
olarak düzenlenir.

MADDE-6- ÖĞRENCİ EVİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR
6.1.

Öğrenci Evine son giriş ve çıkış saati 02.00’dır. Öğrenciler acil durumlar sebebiyle veya kütüphane
formu getirmesi durumunda geç giriş yapabilirler. Belirtilen saatten sonra çıkış yapılması
durumunda öğrenci hakkında tutanak tutulur ve bu konudaki bütün sorumluluk öğrenci ve veliye ait
olup konaklama hizmeti verenin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.2.

Öğrenci Evinde kalan öğrenciler müdüre yazılı müracaatta bulunarak ve geçerli mazeret bildirerek
izin alabilirler.

6.3.

Öğrencinin izinsiz yaptığı geç girişler, çıkışlar ve kalmadığı günler veliye bildirilir.

6.4.

Öğrenciler, kalmayacakları günleri ve tatil çıkışlarını izin defterini doldurarak önceden öğrenci
işlerine bildirmek zorundadır.

MADDE 7 - ODA DEĞİŞİMİ
7.1.
Öğrenci evi müdürü gerekli gördüğü hallerde açıklama yapmaksızın öğrencilerin odasını değiştirme
hakkına sahiptir.
7.2.
Çeşitli nedenlerden dolayı odasını değiştirmek isteyen öğrenciler yazılı olarak başvuruda
bulunabilirler. Mevcut duruma göre (Boş yatak olması veya başka oda değiştirmek isteyen olması)
değişiklik öğrenci evi müdürünün onayıyla gerçekleşir.
MADDE 8- YAZ DÖNEMİ KALMA ŞARTLARI
8.1.
Yaz okulu ve staj sebebiyle kalması gereken öğrenciler ilgili kurumlardan durumunu gösteren belge
getirmek zorundadır. Aksi takdirde öğrenci evinde kalması kabul edilmeyecektir.
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MADDE 9 - TATİL DÖNEMLERİ
Tatil dönemleri temizlik ,bakım onarım ve tadilat yapılan dönemlerdir.

9.1.

9.2.
Öğrenci tatile gitmeden önce tüm eşyalarını kendilerine ait dolap ve baza altlarına yerleştirerek
ortak kullanıma sunulan alanları genel temizlik ve bakıma uygun, düzenli bırakmak zorundadır.
9.3.
Odalara temizlik bakım nedeniyle ekipler gireceğinden kaybolan eşyalardan konaklama hizmeti
veren sorumlu değildir.
9.4.
Tatil dönemlerinde odalardaki buzdolaplarında ve diğer dolaplarda bozulacak kokacak,
böceklenmeye sebep olacak yiyecekler bırakılamaz. Aksi takdirde bu eşyalar çöp olarak değerlendirilecek
ve görevli personel tarafından atılacaktır.
9.5.
Öğrenciler tatil çıkışı yapmadan önce kendilerine verilen nevresim takımı, yastık, yorgan ve alezi
görevlilere teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde bu eşyaların kaybından öğrenci sorumludur.
Yaz tatili çıkışlarında öğrenci odayı tamamen boşaltmak zorundadır.

9.6.

MADDE 10 -ZİYARETÇİ KABULU
10.1.

Ziyaretçi kabul saatleri 10.00 ile 17.00 arasındadır.

10.2.

Ziyaretçilerin odalara çıkması yasaktır.

10.3.

Ziyaretçiler müdürlükçe belirlenen alanda kabul edilir.

10.4.

Acil durumlarda öğrencinin talebi sebebiyle ziyaret süresi uzatılabilir.

10.5.

Acil durumlarda ziyaretçinin odaya çıkması kararı öğrenci evi müdürü tarafından verilir.

10.6.

Ziyaretçilerin verdiği her türlü hasardan konuk eden öğrenci ve velisi sorumludur.

10.7. Öğrencinin birinci derece akrabası (Anne, baba, kardeş) önceden haber vererek ,oda arkadaşının
izin dilekçesi alınarak ve ücretini ödemek koşuluyla konaklayabilirler.
10.8. Kız öğrencinin odasına baba ve erkek kardeş, erkek öğrencinin odasına anne ve kız kardeş yatılı
olarak kabul edilmez.
15 yaşın altındaki kardeşler yatılı olarak kabul edilmez.

10.9.

MADDE-11- BARINMA SÜRESİ
11.1.

Öğrenci Evinde barınma süresi 1 Ekim – 30 Haziran tarihleri arasını kapsar.

11.2.

Kayıt tarihleri her sene öğrencilere duyurulacak ve öğrenci Evi sitesinde ilan edilecektir.

11.3.

Sözleşmesi yenilenmeyen veya sona eren öğrencilerin son çıkış tarihi 30 Hazirandır.

11.4. Üniversiteden mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren öğrenci evinden ayrılmak
zorundadır.
MADDE-12- ÖĞRENCİ
KURALLAR
12.1. Öğrenciler;

EVİNDE

KALACAK

ÖĞRENCİLERİN

UYMASI

▪

Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul edemezler.

▪

Öğrenci Evinin giriş ve çıkış saatlerine uymak zorundadır.

▪

Başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültü yapamazlar.
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GEREKEN

▪

Öğrenci Evindeki eşya ve malzemelerin yerini değiştiremez, odanın standart şeklini
bozamazlar.

▪

Öğrenci Evi içinde gelişigüzel davranışları alışkanlık haline getiremez, oda dışında pijama,
gecelik veya yasaklanmış giysilerle dolaşamazlar.

▪

Ortak kullanım alanlarına Müdürlükçe yasaklanmış eşyaları koyamazlar.

▪

Koridorlarda, kapı önlerinde, etüd salonlarında çamaşır kurutamazlar.

▪

Kapı önlerinde ayakkabı, bot, terlik vb. eşyalar bulunduramazlar.

▪

Kapı önlerinde yemekhaneden alınan tepsi, tabak, çatal, kaşık vb. şeyler bırakamazlar.

▪

Yemekhaneden alınan yemekleri odalara çıkaramazlar

▪

Odasında kirli tabak, tencere, çatal kaşık bardak vb. mutfak gereçlerini bırakamazlar.

▪

Odalarda bırakılan bulaşıklar öğrenci sağlığını tehdit etmesi, hijyen kurallarına uymaması ve
böceklenmeye neden olması sebebiyle öğrenci evi müdürünün onayıyla atılır. Bu konudaki
itirazlar kabul edilmez.

▪

Ortak kullanıma sunulan mutfakta bulaşık bırakamazlar.

▪

Çamaşırhaneyi kullanmak isteyen öğrenci kendisine belirtilen makine ve kurutmayı kullanmak
zorundadır. Aksi durum tespit edildiği takdirde çamaşırlar görevli tarafından çıkarılır. İki gün
içerisinde alınmayan çamaşırlar çöp olarak değerlendirilir.

▪

Su, elektrik ve doğalgaz gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olamazlar.

▪

Ortak kullanım alanlarında ve odalardaki demirbaş eşyaların temizliğine ve kullanımına özen
göstermek ve hasar vermemek zorundadır. (Uyulmadığı takdirde o alanı kullanan tüm
öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanır ve hasar ayrıca ödetilir)

▪

Odalarda veya ortak alanlarda hayvan bulunduramazlar.

▪

Odada başkasına ait veya oda kullanımına engel olabilecek eşyaları bulunduramazlar.

▪

Blok girişlerinde görevlilere Öğrenci Evi kimlik kartını göstermek zorundadır.

▪

Atık malzeme ve çöpleri gösterilen yerler dışında yerlere atamazlar.

▪

Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen Öğrenci Evine en son giriş saatinden sonra
kendisine tahsis edilen oda dışındaki bir odada bulunamaz veya kalamazlar.

▪

Odalarda yemek hazırlayamaz, yiyecek tüketemez, elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzer araçgereçler bulunduramaz veya kullanamazlar (Sahibi belirlenemediği takdirde odada barınan tüm
öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanır).Kullanıldığı takdirde öğrenci evi yönetimi tarafından
el konulur.

▪

Öğrencinin, ortak alanlarda (mutfak, çamaşırhane vb.) kullanılan elektrikli aletler hakkındaki
talimatlara uyması zorunludur.

▪

Öğrenci Evi içinde herhangi bir şey satamaz ve bağış toplayamazlar.

▪

Öğrenci Evi araç ve gereçlerini veya hizmetlilerini özel işlerde kullanamazlar.

▪

Öğrenci Evinin herhangi bir yerine resimler çizemez, yazı yazamaz, afiş, fotoğraf, vb. duyuru
asamazlar.

▪

Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanamazlar.

▪

Demirbaş eşyaları amacı dışında kullanamazlar.

▪

Kendisine sunulan internet hizmetini, kumar, yasak siteler, yasa dışı faaliyetler gibi amaçlar
için kullanamazlar. Üniversitenin internet ağında kasıtlı zarara neden olamazlar.

▪

Yerleşme esnasında teslim ettiği evrakların herhangi birindeki bilgi değişikliğini Müdürlüğe
bildirmek zorundadırlar.
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▪

Kendisine verilen belge veya evrakları amacı dışında kullanamaz veya başkasına
kullandıramazlar.

▪

Öğrenciler Öğrenci Evi yönetimine, barınma koşullarını etkileyici gerçek dışı ya da eksik bilgi
veremezler.

▪

Kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinin odalarına geçişleri yasaktır.

▪

Öğrenci Evi içinde çirkin veya küçük düşürücü sözler söyleyemez, başkalarına hakaret
edemez, tehdit veya taciz edemez, ahlak dışı ya da kaba davranışlarda bulunamazlar.
▪

Öğrenci Evinde genel huzur ve sükûnu bozacak davranışlar sergileyemezler.

▪

Öğrenci Evi içerisinde siyasi, dini veya etnik kökene dair propaganda amaçlı eylem veya
söylemde bulunamaz; bu maksatla yayın dağıtamazlar.

▪

Yasaklanmış yayınları Öğrenci Evine sokamazlar.

▪

Devlet yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını
protesto amacıyla gösteri düzenleyemez, diğerlerini kışkırtamaz, bu tür gösterilere katılamazlar.
Öğrenci Evi içinde toplantı ya da tören düzenleyemez, söylev veremezler.

▪

Öğrenci Evi içinde kumar aletleri ile oyun oynayamaz, oynatamaz ya da kumar aletleri
bulunduramazlar.

▪

Öğrenci Evine veya başkasına ait eşya ya da malzemeleri Öğrenci Evinden dışarı çıkaramazlar.

▪

Öğrenci Evi yönetiminin veya soruşturmacılarının çağrılarına uymak zorundadır; çağrı
yazılarını almaktan kaçınamaz veya geçersiz kılamazlar.

▪

Öğrenci Evi çalışanlarına karşı onur kırıcı sözler söyleyemez ve davranışlarda bulunamazlar.

▪

Öğrenci Evi görevlilerinin görevlerini yapmasını veya disiplin yönünden izleme ve soruşturma
ile ilgili işleri güçleştirmeye çalışamazlar.

▪

Öğrenci Evinin sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yönetimce ilan edilen veya
duyurulan kararlara uymak zorundadırlar; duyurulara zarar veremezler.

▪

Öğrenci Evinde kalmayan bir şahsın binaya girişini sağlayamaz, sağlamaya teşebbüs edemez,
kurumun imkânlarından yararlandıramaz ya da yararlandırmaya teşebbüs edemezler.

▪

Öğrenci Evi içinde ve çevresinde alkollü içecekleri tüketemez, boş veya dolu alkol şişesi
bulunduramaz (koleksiyon amaçlı olsa bile), Öğrenci Evine alkollü olarak gelemezler.

▪

Öğrenci Evi Müdürü tarafından yapılan denetimlerde veya arıza onarımında oda kapısını
açmak zorundadırlar; denetimi engelleyemezler.

▪

5727 sayılı yasa ile yasaklanmış yerlerde tütün ve tütün ürünlerini ortak kullanım alanlarında
veya odada kullanamazlar.

▪

Ne sebeple olursa olsun Üniversite veya Öğrenci Evi personeli veya öğrencilerini tehdit
edemez, personelin görevini yapmasına engel olamaz, fiili saldırıda bulunamaz, yönetime,
uygulamalara ve yönetmeliklere karşı tek başına veya toplu olarak imza veya dilekçe
toplayamaz, imzalayamaz, başkalarını buna katılmaya kışkırtamaz veya zorlayamazlar.

▪

Öğrenci Evi içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduramaz, bunları kullanamaz,
kullanmaya teşvik edemez.. Uyuşturucu madde tedavisi gören veya hakkında bu tür maddeleri
kullandığını belirtir doktor raporu bulunan öğrenciler Öğrenci Evinde barınamazlar.

▪

Öğrencilikle ve eğitim ve öğretime hizmet eden kuruluşların amacı ile bağdaşmayan veya
itibarını zedeleyecek uygunsuz, genel toplumsal ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda
bulunamazlar.

▪

Yönetmelikte belirlenen kural ihlallerinin ve her türlü uygunsuz davranışın tespitini sağlayacak
olan Öğrenci Evi içine ve dışına yerleştirilmiş kameraların kayıt sistemini engelleyemez veya
buna teşebbüs edemezler.

▪

Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli, patlayıcı, kesici, delici, boğucu,
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yanıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve zehirleyici saldırı araç gereci ile insan sağlığına zararlı madde
bulunduramazlar.
▪

Öğrenci Evinin bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal edemez, bu bina ve
tesislerden bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanamazlar.

▪

Bina içinde ya da dışında Devletin Güvenlik Kuvvetleri’ne karşı gelemez, hakaret edemez,
müessir fiilde bulunamaz ya da silah kullanamazlar.

▪

Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla Öğrenci Evine yabancı
bayrak asamaz, sembol kullanamaz, marşlar söyleyemez, ideolojik resim taşıyamaz ya da
benzer siyasi, dini veya etnik kökene dair ayrımcılığı destekleyen uğraşlarda bulunamazlar.

▪

Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunamaz, onların
faaliyetlerine katılamaz ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olamazlar.

▪

Barındığı bina ya da eklentileri içine veya dışına zarar veremezler (zarar ayrıca ödetilecektir).

12.2. Yukarıda sayılan kurallardan herhangi birini ihlal eden öğrenci hakkında disiplin cezası verilebilir.
MADDE 13 - DİSİPLİN CEZLARI
13.1. Öğrenciler bu yönetmelikteki tüm maddelere uymak zorundadırlar. Ayrıca yükseköğretim
kurumları disiplin yönetmeliğinin ve Hacettepe Üniversitesi disiplin yönetmelğinin suç saydığı tüm eylem
ve davranışlara da uymak zorundadır.
13.2. VERİLEBİLECEK DİSİPLİN CEZASI TÜRLERİ
a) Uyarma: Öğrenci evindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin öğrenciye yazı ile
bildirilmesidir.
b) Kınama: Öğrenciye kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
c) Öğrenci Evinden Kesin Çıkarma: Öğrencinin kesin olarak öğrenci evinden çıkarıldığının
kendisine yazı ile bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar bir daha bu öğrenci evinde kalamazlar.
12.3 UYARMA CEZASI- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,
b) Giriş ve çıkış saatlerine uymamak,
c) Başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültü yapmak,
ç) Öğrenci evi eşya ve malzemelerin yerini değiştirmek, odanın standart şeklini bozmak,
d) Öğrenci evi içinde gelişi güzel davranışları alışkanlık haline getirmek, oda dışında pijama, gecelik veya
yasaklanmış giysilerle dolaşmak,
e) Ortak kullanım alanlarına müdürlükçe yasaklanmış eşyaları koymak,
f) Su, elektrik ve doğalgaz gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak,
g)Ortak kullanım alanlarında ve odalardaki demirbaş eşyaların temizliğine ve kullanımına özen
göstermemek veya hasar vermek
ğ) Odalarda veya ortak alanlarda her türlü hayvan bulundurmak,
h) Odada başkasına ait veya oda kullanımına engel olabilecek eşyaları bulundurmak,
ı) Girişlerde görevlilere ilgili kimlik kartını göstermemek,
i) Atık malzeme ve çöpleri gösterilen yerlere atmamak,
j)Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak,
k) Koridorlarda, kapı önlerinde, etüd salonlarında çamaşır kurutmak,
l) Kapı önlerinde ayakkabı, bot, terlik vb. eşyalar, yemekhaneden alınan tepsi, tabak, çatal, kaşık vb.
şeyler bulundurmak,
m) Yemekhaneden alınan yemekleri odalara çıkartmak,
n) Odada kirli tabak, tencere, çatal, kaşık bardak vd. mutfak gereçleri bırakmak,
o) Ortak kullanıma sunulan mutfakta bulaşık bırakmak,
ö) Ortak alanlarda kullanılan elektrikli aletler hakkındaki talimatlara uymamak,
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p) Öğrenci evine en son giriş saatinden sonra kendisine tahsis edilen oda dışındaki bir odada bulunmak
veya kalmak,
r) Öğrenci evinde genel huzur ve sükûnu bozacak davranışlar sergilemek,
s) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.
Yukarıda belirtilen fiil veya hallerin en az iki kez ihlal edilmesi halinde öğrenci hakkında bir üst ceza olan
kınama cezası uygulanır.
12.4 KINAMA CEZASI- 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) Öğrenci evi içinde içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak,
c) Öğrenci evi araç ve gereçlerini veya hizmetlilerini özel işlerde kullanmak,
ç) Öğrenci evinin herhangi bir yerine resimler çizmek, yazı yazmak, afiş, fotoğraf, vb. duyuru asmak,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,
e) Demirbaş eşyaları amacı dışında kullanmak,
f) Kendisine sunulan internet hizmetini, kumar, yasak siteler, yasa dışı faaliyetler gibi amaçlar için
kullanmak, internet ağında zarara neden olmak,
g) Yerleşme esnasında teslim ettiği evrakların herhangi birindeki bilgi değişikliğini müdürlüğe
bildirmemek,
ğ) Kendisine verilen belge veya evrakları amacı dışında kullanmak veya başkasına kullandırtmak,
h) Öğrenci evi yönetimine barınma koşullarını etkileyici gerçek dışı ya da eksik bilgi vermek,
ı) Kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinin odalarına geçmesi,
i) Öğrenci evindeki kameraların kayıt sistemini engellemek veya buna teşebbüs etmek
j) Öğrenci evi içinde çirkin sözler söylemek, hakaret etmek, tehdit etmek, taciz etmek ve küçük düşürmek,
k) Yasaklanmış yayınları öğrenci evine sokmak,
l) Öğrenci evi içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar aleti bulundurmak,
m) Öğrenci evine veya başkasına ait eşya ya da malzemeleri barınma biriminden dışarı çıkarmak,
n) Öğrenci evi yönetiminin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak veya geçersiz
kılmak,
o) Öğrenci evi görevlilerinin görevlerini yapmasını veya disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili
işleri güçleştirmek,
ö) Öğrenci evinin sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yönetimce ilan edilen veya
duyurulan kararlara uymamak, duyurulara zarar vermek,
p) Öğrenci evinde kalmayan bir şahsın binaya girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek, kurumun
imkânlarından yararlandırmak ya da yararlandırmaya teşebbüs etmek (Tespit odada yapıldığı takdirde bu
fıkra hükmü odada barınan tüm öğrenciler için uygulanır.
r) Öğrenci evi içinde ve çevresinde alkollü içecekleri tüketmek, boş veya dolu alkol şişesi bulundurmak ya
da alkollü olarak gelmek,
s)Öğrenci evi denetimlerinde veya arıza onarımında oda kapısını açmamak veya denetimi engellemek,
ş) Yüksek Öğretim Kurumundan bir aya kadar uzaklaştırma cezası almak,
t) 5727 sayılı yasa ile yasaklanmış yerlerde tütün ve tütün ürünlerini ortak kullanım alanlarında veya
odada kullanmak,
u) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.
Yukarıda belirtilen fiil veya hallerin en az iki kez ihlal edilmesi halinde öğrenci hakkında bir üst ceza olan
kesin çıkarma cezası uygulanır.
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12.5 ÖĞRENCİ EVİNDEN KESİN ÇIKARMA - Kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
a) Öğrenci evinde hırsızlık yapmak,
b) Ne sebeple olursa olsun personeli ve öğrencileri tehdit etmek, personelin görevini yapmasına engel
olmak, fiili saldırıda bulunmak, onlara hakaret etmek ve veya onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
yönetime, uygulamalara ve yönetmeliklere karşı tek başına veya toplu olarak imza veya dilekçe toplamak,
imzalamak, başkalarını buna katılmaya kışkırtmak veya zorlamak, Öğrenci evini bu amaçla işgal etmek,
genel ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunmak,
c) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde her türlü ateşli, patlayıcı, kesici, delici, boğucu,
yanıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, zehirleyici her türlü saldırı ve savunma araç gereci ile insan sağlığına zararlı
her türlü madde bulundurmak,
ç) Öğrenci evinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, bu bina ve binanın bir kısmını veya tümünü
dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak,
d)Öğrenci evi içerisinde siyasi, dini veya etnik kökene dair propaganda amaçlı eylem veya söylemde
bulunmak, bu maksatla yayın dağıtmak,
e)Bina içinde ya da dışında Devletin Güvenlik Kuvvetleri’ne karşı gelmek, hakaret etmek Devlet
yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her
çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, öğrenci evi içinde toplantı ya da tören
düzenlemek, söylev vermek,
f) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla öğrenci evine yabancı bayrak
asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer uğraşlarda bulunmak,
g) Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, onların faaliyetlerine
katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,
ğ) Barındığı bina içine veya dışına her türlü zarar vermek,
h) Öğrenci evi yönetimine, barınma koşullarını etkileyici gerçek dışı ya da eksik bilgi vermek veya
yerleşme için gerekli şartlardan birini kaybetmek,
ı) Üniversite ile her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenci evi ile de ilişiği kesilir,
i) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen öğrenci evini boşaltmamak,
j) Öğrenci evi içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak, kullanmaya teşvik
etmek,
k) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.
12.6 -CEZA VERME YETKİSİ
a)Uyarma, kınama ve öğrenci evinden kesin çıkarma disiplin cezası verme kararı öğrenci evi
müdürü veya Yönetim Kurulu tarafından verilir.
b)Öğrenci evinde barınanlar yönetmeliğin en son yayınlanan güncel halinden sorumludur.
c)Öğrencinin almış olduğu cezalar ailesine sözlü veya yazılı olarak ve gerek duyulursa bağlı
bulunduğu yükseköğretim kurumuna bildirilir.
ç) Aileye yapılan bildirimler sadece bilgi vermek içindir.
MADDE 13- ÖĞRENCİ EVİNİN OLAĞANÜSTÜ KAPATILMASI
13.1. Öğrenci Evinde kalan öğrencilerin güvenliğini sarsacak olayların çıkması, düzenin bozulması,
yönetimin çalışma ortamının kalmaması, öğrencilerin aykırı amaçlar ve izni olmayan faaliyetler
sürdürmesi sebebiyle öğrenci evi süresiz kapatılabilir.
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MADDE-14- ÇIKIŞ / İLİŞİK KESME
14.1. Üniversite ile her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerin Öğrenci Evinden de ilişiği kesilir.
14.2. Kurallara uymamaktan dolayı ceza alarak öğrenci evinden çıkarılan öğrenciler kesinlikle tekrar
öğrenci evinde konaklayamazlar.
MADDE-15 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
15.1. Öğrenci Evine 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
Öğrenci Evinden kaydı silinir ve öğrenci hakkında yasal takibe geçilir.
15.2. Müdürlüğü bilgilendirmeksizin kesin ayrılmalarda öğrenciye zimmetli demirbaş eşya veya
malzemelerin kaybı ya da hasarı tespit edildiğinde öğrenci hakkında yasal takibe geçilir.
15.3. Ortak kullanım alanlarındaki demirbaş eşya ve malzemenin hasar görmesi halinde, sorumlu ya da
sorumlular tespit edilemezse hasar bedeli katta barınan tüm öğrencilerden tahsil edilir.
15.4. Ortak kullanım alanlarında bırakılan her türlü kişisel eşya tespit edildiği anda toplanarak imha
edilir.
15.5. Müdürlüklerce yasaklanmış olan her türlü eşya ve maddeler tespit edildiği anda toplanarak imha
edilir.
15.6.

Öğrenciler odalarını ve kullanım alanlarını her an denetime hazır tutmakla yükümlüdür.

15.7. Öğrencinin tüm eşya ve parasının sorumluluğu kendisine aittir, herhangi bir kayıp veya zayi
durumunda Öğrenci Evi yöneticileri sorumlu tutulamaz.
15.8. Konaklama hizmeti veren, öğrenciye gelen kargoları ve iletileri almak zorunda değildir. Kaybolan
kargo ve iletilerden konaklama hizmeti veren ve personeli sorumlu değildir.
15.9. Öğrenci Evine kayıt yaptıranlara yönetmeliğin bir kopyası verilir ve burada kalmayı kabul edenler
bu yönetmelik hükümlerine aynen uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
MADDE-16 – SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ
16.1. Bu yönetmelikte düzenlenmemiş tüm konularda konaklama hizmeti veren ile öğrenci ve veli
arasında imzalanan ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim Ve Araştırma Vakfı İktisadi İşletmesi
Öğrenci Evi Konaklama Ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. Öğrenci ve veli, sözleşmedeki tüm
yükümlülüklere uymak zorundadır.
MADDE-17- YÜRÜRLÜK
17.1.

Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.
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