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T.C. 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ 

 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR 

 

Amaç  

Madde 1: Bu Yönerge’nin amacı,  İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencile-
rin gereksinimlerini karşılamak, düzenli ve güvenli bir barınma ortamı yaratarak eğitim-
öğretimlerini kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak üzere; görev, ilke ve 
kuralların belirlenmesini sağlamaktır.  

Kapsam  

Madde 2: Bu Yönerge hükümleri, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalacak olan öğ-
rencilerin kabul koşullarını, Evlerin işletme esaslarını, öğrencilerin uymaları gereken kuralları, öğ-
renci disiplin işlemlerini ve Evlerin denetimine ait usul ve esasları kapsar.  

Dayanak 

Madde 3: Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği (R.G. 
Tarih: 03.01.1999, Sayı: 23572), Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ( R.G. 
Tarih: 18.08.2012, Sayı: 28388). 

Tanımlar 

Madde 4: Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini, 
b) Mütevelli Heyet: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 
c) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü’nü, 
d) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu’nu, 
e) Genel Sekreter: İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreterini 
f) Mali İşler Daire Başkanlığı: İstanbul Arel Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı’nı, 
g) Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: İstanbul Arel Üniversitesi Kültür ve Spor Daire Başkan-

lığı’nı, 
h) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma Uygulama Merkezi: İstanbul Arel Üniver-

sitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma Uygulama Merkezi’ni, 
i) Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Ku-

rulu’nu, 
j) Müdür: Öğrenci Evleri Müdürünü, 
k) Öğrenci: İstanbul Arel Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencileri 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNETİM ORGANLARI ve GÖREVLERİ 
 

Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu 

Madde 5: Öğrenci Evleri yönetim organları  “İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim 
Kurulu” ve “Öğrenci Evleri Müdürü”dür. İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim 
Kurulu, Rektör, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve Öğrenci Evleri Müdürü’nden oluşur. Rektör, 
uygun gördüğü takdirde yetkilerini ilgili Rektör Yardımcısı’na devredebilir. Öğrenci Evleri Müdü-
rü, Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışmak ve yeterli sayıda sorumluları yönetmek üzere görev-
lendirilir.  

Yönetim Kurulu’nun Görevleri  

Madde 6: Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu, Evlerde öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde ba-
rınmaları için gerekli ortamı hazırlar, ilke ve kuralları koyar, Öğrenci Evleri Müdürü aracılığıyla 
uygulanmasını sağlar. Öğrencilerin ilke ve kurallara uymamaları durumunda açılacak disiplin so-
ruşturmalarını sonuca bağlar.   

Öğrenci Evleri Müdürü’nün Görevleri  

Madde 7: Öğrenci Evleri Müdürü’nün görevleri şunlardır:  
a) Öğrenci Evlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve Rektörlük tarafından alınacak ka-

rarlara uygun olarak yönetmek.  
b) Öğrenci Evlerinin düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve bu Yönerge’de belirtilen ama-

ca ulaşılması için gerekli önlemleri almak.  
c) Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu’nun alacağı kararları uygulamak. Uygulama sırasında kar-

şılaşılan sorunları, görüş ve önerileri Yönetim Kurulu’na bildirmek.  
d) Öğrenci Evlerinde kayıtlı olmayan kişilerin barındırılmaması için gerekli önlemleri almak.  
e) Yatak odaları dâhil olmak üzere, Evlerin her birim ve bölümünü denetlemek.  
f) Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak, 

bunun için gerekli önlemleri almak, bakım-onarım, demirbaş ve diğer ihtiyaçları Genel 
Sekreterliğe bildirmek.  

g) Kendisine bağlı olarak çalışan sorumluların görev dağılımlarını yapmak ve denetlemek.  
h) Öğrenci Evlerinin işleyişine ilişkin talimatname hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun ona-

yını alarak uygulamak.  
i) Öğrenci Evleri hakkında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından istenecek bilgi ve belgele-

rin doğru ve zamanında gönderilmesini sağlamak.  
j) Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin depozito ücretlerinin zamanında yatırılmasını sağla-

mak.  
k) Öğrencilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, ilk yardım için önlem almak, gerekli durumlar-

da hastalanan veya kaza geçiren öğrenciyi  en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak ve duru-
mu Üniversite yetkililerine bildirmek. 

l) Öğrenci Evlerinin emniyet ve güvenliğini sağlamak.  
m) Öğrenci Evlerinde görevli olan özel güvenlik personelinin kontrolünü sağlamak.  
n) Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

 

Madde 8: Öğrenci Evleri yalnız İstanbul Arel Üniversitesi Öğrencilerine açıktır. Evlerde İstanbul 
Arel Üniversitesi öğrencileri dışında öğrenci/öğrenci misafiri kalamaz.  

Madde 9: Öğrenci Evleri, her eğitim-öğretim yılı başında, o yılki ihtiyaca göre kız ve erkek öğren-
ci evleri olarak belirlenir. Her yıl öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi, o öğretim yılındaki mevcut 
Ev kapasitesi ve tespit edilen ilkelere uygun olarak Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir.  

Madde 10: Evlere giriş ve çıkış tarihleri her yıl akademik takvime göre Öğrenci Evleri Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir.  Evde kalacak öğrenciler, Evlerin açılış tarihinden itibaren en geç 5 
(beş) gün, yaz dönemlerinde 3 (üç) gün içinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek, Ev sözleş-
melerini imzalayıp Eve giriş yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde giriş işlemlerini tamamlamayan 
öğrenciler, haklarından vazgeçmiş sayılırlar.  

Madde 11: Evlerde kalmak için Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde 
Öğrenci Evleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapılır. 

Madde 12: Sınav dönemlerinde, kötü hava koşullarında ve özel günlerde evlerde günübirlik kal-
mak isteyen öğrencilerin talepleri, evlerdeki boş yatak olanaklarına göre Öğrenci Evleri Müdü-
rü’nün yazılı izniyle karşılanır.  

İzin Esasları 

Madde 13: Öğrenci Evlerinde konaklayan öğrencilerin izinleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir. 

a) Hafta sonu ve/veya hafta içi Öğrenci Evlerinde kalmayacak olan öğrenciler,  durumlarını 
Öğrenci Evleri Müdürlüğü’ne önceden bildirmek ve kalacakları yerin adres ve telefonunu 
vermek zorundadırlar.                                                                                         

b) Öğrenciler izne ayrılmadan önce imzaladıkları izin formunu Müdür’e vermekle yükümlü-
dür.  

c) Hafta içi son çıkış 23.45 Son giriş 24.00, Hafta sonu son çıkış 01.15 Son giriş 02.00 ‘dir. 
 
Mali Esaslar  

Madde 14: Öğrenci Evlerinde ücret karşılığında kalınır. Her eğitim-öğretim yılına ait Ev ücreti bir 
önceki yıl içinde Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu’nca saptanır. Öğrenci Evlerinde ücret;  barınma, 
elektrik, su, ısınma, temizlik ve internet hizmetlerini kapsar.  

Madde 15: Evlerde kalmak için Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde 
Müdürlüğü’e şahsen başvuru yapılır.  

Madde 16: Her yıl Rektörlük tarafından belirlenen depozito ücreti Mali İşler Daire Başkanlığı 
tarafından belirlenen ilgili banka hesap numarasına yatırılır. Burslu/burssuz tüm öğrenciler depo-
zito ücretini yatırmakla yükümlüdürler.  

Madde 17: Öğrenci Evleri ücreti, kayıt dönemlerinde Mali İşler Daire Başkanlığı’nca belirlenen 
ödeme planına uygun olarak gerçekleştirilir. Ev ücretini 30 gün içinde ödemeyenlerin Ev ile ilişiği 
kesilir. Bu öğrenciler azami 3 (üç) gün içinde Evleri boşaltmak zorundadırlar. Oda boşaltılmazsa, 
oda eşyaları Öğrenci Evleri Müdürlüğünce depoya alınır. Depoya alınan malzemelerden Öğrenci 
Evleri Müdürlüğü sorumlu değildir. Ev ücretini ödemeyi geciktirdiği için bir dönem içinde iki kez 
uyarılan öğrencilerin izleyen eğitim-öğretim yıllarında Evlere kabulleri, Öğrenci Evleri Müdürlü-
ğü’nün iznine bağlıdır.  

Oda Değişikliği  
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Madde 18: Öğrenciler, Öğrenci Evleri Müdürü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zo-
rundadır. Herhangi bir nedenle Müdürlüğün bilgisi dışında başka bir odada kalamazlar. 

Madde 19: Oda değişikliği talebinde bulunan öğrencilerin talepleri eş değer odalar arasında ger-
çekleştirilir. Fiyat farkı olması durumunda ücret farkları dönemlik olarak hesaplanır ve uygulanır. 
Yüksek fiyatlı odadan düşük fiyatlı oda değişikliğinde ücret farkı öğrenciye geri ödenmez. 

Ayrılma  

Madde 20: Öğrenci Evlerinden ayrılmalarda şu hususlar dikkate alınır: 

a) Öğrenciler dönem içinde Öğrenci Evleri Müdürlüğü’ne bildirerek Evden ayrılabilirler.  
Evden çıkış işlemini belirtilen tarihler arasında ve ilgili hükümler uyarınca yapmayan öğ-
rencilerin eşyaları Öğrenci Evleri Müdürlüğü tarafından toplatılarak depoya alınır; depozi-
tolarının yarısı kesilir ve uyarı cezası verilir. Öğrenci Evleri Müdürlüğü kaldırılan eşyalarla 
ilgili sorumluluk almaz.  

b) Birinci ayın içinde Evden ayrılmak isteyen öğrenciler, ayın son haftası içinde Öğrenci Ev-
leri Müdürlüğü’ne bildirerek ve ay sonuna kadar çıkışlarını yaparak Evden ayrılabilirler. Bu 
durumda yıllık Ev ücretinin dörtte üçü ve oda depozitosu çıkışlarında iade edilir.  

c) İkinci ayın içinde Evden ayrılmak isteyen öğrenciler, en geç ikinci ayın son haftası içinde 
Öğrenci Evleri Müdürlüğü’ne bildirerek ve ay sonuna kadar çıkışlarını yaparak Evden ayrı-
labilirler. Bu durumda yıllık Ev ücretinin yarısı ve Oda depozitosu çıkışlarında iade edilir.  

d) Üçüncü ay ve sonrasında Evden ayrılmak isteyen öğrenciler, Öğrenci Evleri Müdürlüğü’ne 
bildirerek Evden ayrılabilirler. Ancak söz konusu yıllık Ev ücretinin kalan kısmı iade edil-
mez. Oda depozitosu iade edilir.  

Madde 21: Öğrencinin Ev ile ilişiğinin kesilmesi, Ev Çıkış Formunun doldurulup imzalanması ile 
kesinleşir. Öğrenci Evden ayrılırken odası kontrol edilir; malzeme ve demirbaş eşyaya zarar verip 
vermediği ve Ev borcu olup olmadığı belirlenir. Varsa zarar ve Ev borcu düşülerek depozitonun 
kalan miktarı öğrenciye iade edilir. Ev ücretini 30 (otuz) gün içinde ödemeyenlerin Ev ile ilişiği 
kesilir. Bu öğrenciler azami 3 (üç) gün içinde Evleri boşaltmak zorundadırlar. Oda boşaltılmazsa, 
oda eşyaları bir tutanakla Öğrenci Evleri Müdürlüğünce depoya alınır.   

Güvenlik  

Madde 22: Oda Güvenliği konusunda sorumluluk öncelikle Evde kalan öğrencilerine aittir. Öğ-
renciler, oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmak zorundadırlar. Öğrencilerin, değerli eşyala-
rını hırsızlığa ya da başka türlü hasara karşı sigorta ettirmeleri önerilir. Kayıp ve hasardan Üniver-
site Öğrenci Evleri Müdürlüğü sorumlu tutulamaz. Ancak idari ve adli işlemlerin yürütülmesinde 
öğrenciye yardımcı olunur.  

Madde 23: Öğrenciler herhangi bir nedenle kendilerinden kimlik bilgisi isteyen güvenlik görevli-
lerine ad ve soyadlarını söylemek ve kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.  

Madde 24: Evde kalan öğrencilerin odası ve eşyası, güvenlik, temizlik ile Ev ilke ve kurallarına 
uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla veya gerekli görüldüğü her durumda Öğrenci Evleri 
Müdürü ya da Öğrenci Evleri Sorumlularınca kontrol edilebilir.   

Ziyaretçi ve Odada Misafir Barındırma  

Madde 25: Öğrenci Evlerinde ziyaret saatleri 10.00–20.00 arasıdır. Öğrenciler misafirlerini Öğrenci 
Evleri Müdürlüğü’nce belirlenen dinlenme salonlarında ağırlarlar. Yerleşke dışından gelen ziyaret-
çilerin en geç saat 20.00’de Yerleşkeyi terk etmeleri gerekmektedir. Ziyaretçilerin bu kurala uymala-
rından, ziyaret edilen öğrenci sorumludur.  

Madde 26: Öğrenciler; sınav dönemlerinde, kötü hava koşullarında ve özel günlerde; aynı cinsi-
yette olan İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerini, odadaki diğer öğrencilerin yazılı onayı ve Öğ-
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renci Evleri Müdürlüğü’nün izni ile önceden bildirerek odalarında uygun yatak olmak koşuluyla 
misafir edebilirler. Yatılı misafirlikler bir dönemde 6 gün ile sınırlıdır. Bu sınır yurtta kalan Arel 
Üniversitesi öğrencisi ve kalacak misafirler için geçerlidir. 

Ortak Kullanım Alanları, Demirbaş ve Elektrikli Cihaz Kullanımı Esasları  

Madde 27: Ortak kullanım alanları her bina ve her kat sakinlerinin ortak kullanım alanıdır. Ortak 
alanlardaki eşyaların yeri değiştirilemez;  eşyalar odalarda kişisel kullanıma tahsis edilemez. Bu 
sebeple Evlerde veya eklentilerinde değişiklik yapan ve hasara neden olan öğrenci, meydana gelen 
hasarı karşılamakla yükümlüdür. Eğer birden fazla öğrenci o hasara neden olmuşsa ortaya çıkan 
mali zarar öğrenciler arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir. Bir katın veya bir binanın 
ortak kullanım alanlarında meydana gelen hasarın kimler tarafından yapıldığı tespit edilememiş ise 
zarar, hasarın ortaya çıktığı alana göre o katta ya da o binada oturanların aralarında eşit olarak 
bölüştürülerek ödeme günündeki maliyeti üzerinden tahsil edilir veya öğrencilerin depozitoların-
dan kesilir.  

Madde 28: Öğrenciler, yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için gaz ocağı, elektrik ocağı, 
ütü ve benzeri elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamaz-
lar. Odalarda yalnızca, bilgisayar, mini soğutucu, saç kurutma makinesi ve su ısıtıcı gibi düşük 
voltajlı ev aletleri kullanılabilir. Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit 
edilirse, Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nce odadan alınır ve dönem sonunda iade edilmek üzere de-
poya konur.  

Madde 29: Öğrenciler çamaşır yıkama, çamaşır kurutma ve ütü gibi işlemlerini çamaşırhanelerde 
yaparlar.  

Madde 30: Ortak kullanım alanları, banyo ve tuvaletlerin temizliği, temizlik görevlilerince yapılır. 
Oda temizliği, Öğrenci Evleri Müdürlüğü tarafından belirlenen programa göre ve gelen istek doğ-
rultusunda yapılır. Odalar, belirtilen günlerde temizlenmeye uygun halde bulundurulmalıdır.  

Madde 31: Öğrenciler odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulunduramazlar. Banyoları, tuva-
letleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdürler. Öğrenci Evleri Müdürlüğü, oda-
ların ve ortak kullanım alanlarının hijyen koşullarına uygun olup olmadığını kontrol etmekle yü-
kümlüdür. Tuvalet, duş, dinlenme odası vb. ortak kullanım alanlarında bırakılan eşyalar, görevliler 
tarafından hijyen ve düzen açısından gerekli görüldüğü takdirde çöpe atılır.   

Madde 32: Evlerde oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvan beslene-
mez ve barındırılamaz.  Oda içinde bulunan demirbaş eşya dışında,  odaya konmak istenen özel 
eşya ve/veya malzemeler yurt yönetiminin yazılı iznine bağlıdır.  

Öğrenci Yükümlülükleri 

Madde 33: Duvarlara çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların badana ve bo-
yasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak yasaktır.     

Madde 34: Odalarını temiz tutmadığı tespit edilen öğrenciler, Öğrenci Evleri Müdürlüğü tarafın-
dan uyarılır.   

Madde 35: Öğrenciler Evlerinde kişisel kullanımları için gereken temizlik malzemelerini kendileri 
temin ederler.  

Madde 36: Belirtilen mekânların dışında, Öğrenci Evlerinin hiçbir yerinde sigara içilmez.  

Madde 37: Yerleşke içerisinde, Öğrenci Evleri ve ortak alanlarında alkollü içki/uyuşturucu mad-
de bulundurmak ve kullanmak, Öğrenci Evlerine alkollü gelerek Ev düzenini bozmak, kirletmek 
ve Sağlık Merkezini bu nedenle meşgul etmek yasaktır. Odalarda tespit edilen alkol şişeleri Öğren-
ci Evleri Müdürlüğü’nce odadan alınır ve imha edilir. Öğrenci herhangi bir hak iddia edemez.  
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Madde 38: Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü ve 
yaralayıcı nitelikteki diğer tehlikeli silahlar öğrenci Evlerde bulundurulamaz ve kullanılamaz.   

Madde 39: Öğrenci Evlerinden ayrılırken odalarda isimsiz olarak bırakılan ve herhangi bir neden-
le kural ihlali gerekçesi ile Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nce alınarak depoya kaldırılmış olan öğrenci-
ye ait kişisel eşyalar, Ev çıkışı sırasında alınmaması halinde Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nce çöp 
olarak değerlendirilir.  

Madde 40: Öğrenciler hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal Öğrenci Evleri 
Müdürlüğü’ne haber verirler. Öğrencilerin sağlık konuları, Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nce Sağlık 
Merkezi ile koordineli olarak yakından takip edilir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİSİPLİN İŞLEMLERİ 

Madde 41: Evlerde kalan öğrenciler, İstanbul Arel Üniversitesi tarafından hazırlanan İstanbul 
Arel Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönergesi’nde belirtilen kurallara uymak zorundadırlar. Ayrıca 
Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin, üniversite içinde yapılmasını suç 
saydığı tüm eylem ve davranışlar İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evleri için de geçerlidir. Ku-
rallara uymayarak, Öğrenci Evlerinin düzen ve disiplinini bozucu davranışlarda bulunan öğrenci-
lere aşağıdaki cezalar verilir.  

Sözlü Uyarılar 

Madde 42: Öğrenciye, davranışında kusurlu olduğunun sözlü olarak bildirilmesidir. Sözlü uyarı 
cezası,  çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle müzik dinlemek ve yüksek sesle şarkı söyleye-
rek vb. yollarla gürültü yapanlara verilir.  

Yazılı Uyarı Cezası 

Madde 43: Öğrenciye davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Yazılı uyarı ce-
zası aşağıdaki hallerde verilir:  

a) Ziyaretçi kuralına uymamak; Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nce belirlenen odadan başka bir 
odada kalmak, şişme yatak vs. bulundurmak.  

b) Ortak alan demirbaşlarını odalara veya başka alanlara taşımak.  
c) Üniversite yönetiminin ve görevlilerinin uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak.  
d) Dinlenme odası, çamaşırhane, duş ve tuvalet gibi ortak alanları temiz tutmamak ve demir-

baş malzemeleri uygun kullanmamak, demirbaşlara zarar vermek.  
e) Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nün astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, 

yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.  
f) İçilmesi yasak olan alanlarda sigara içmek.   
g) Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nden habersiz oda değiştirmek.  
h) Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nden habersiz oda anahtarını başka bir öğrenci evleri sakinine 

vermek, odasını başkasıyla paylaşmak, oda sakinleri dışında odada birini bulundurmak ya 
da barındırmak.   

i) Evlerde ticari amaçlı satış yapmak.    
j) Öğrenci Evleri pencerelerinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak.  
k) Odalarda ve genel kullanım alanlarında yemek pişirmek   
l) İzin almadan Öğrenci Evleri dışında bir yerde kalmak.  
m) Öğrenci Evleri Müdürlüğü tarafından iki kez sözlü uyarı cezası almış olmak.  
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Kınama Cezası 

Madde 44: Öğrenciye davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezası 
aşağıdaki hallerde verilir:  

a) İki adet yazılı uyarı cezası alan öğrenciye üçüncü kez benzeri suç karşılığı Kınama cezası 
verilir.  

b) Öğrenci Evlerine ve eşyalarına bilerek zarar vermek.  
c) Öğrenci Evlerinde, ortak alanlarda ve odalarında evcil hayvan beslemek veya barındırmak.  
d) Oda arkadaşlarını veya başkalarını küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya hakaret 

etmek  
e) Üniversite yöneticilerinin ve görevlilerinin çalışmalarını engellemek ve itaatsizlikte ısrarlı 

olmak.  
f) Üniversite yerleşkesinde ve Evlerinde alkollü içecek bulundurmak ve kullanmak.  
g) Üniversite yerleşkesinde ve Evlerde kumar nitelikli oyunlar oynamak.    
h) Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak veya zarar vermek.  
i) Başkasına ait kimlik kullanmak veya ibraz etmek.  
j) Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı 

olmak.   
k) Yangın söndürme cihazları ile oynamak ve bunları yangın söndürme amacı dışında kul-

lanmak.  
l) Üniversite yöneticilerine ve görevlilerine saygı kurallarını aşan davranışlarda bulunmak.  
m) Sosyal tesisler ve yüzme havuzunun belirlenen kurallar ve saatler dışında kullanmak ve zi-

yaretçilerine kullandırtmak. 

Öğrenci Evlerinden Kesin Çıkarılma  

Madde 45: Öğrencinin, Öğrenci Evleriyle ile ilişiğinin kesilmesidir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 
(yedi) gün içinde öğrenci Evden çıkmak zorundadır. Ev güvenliğini tehdit edici durumlarda öğ-
renci Evden derhal çıkarılır. Öğrenci Evlerinden çıkarılma cezası aşağıdaki hallerde verilir:    

a) Öğrenci Evlerine girmek için verdiği bilgilerde gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bu-
lunmak.  

b) Yasalarca yasaklanmış kesici, delici ve patlayıcı araçlar (havai fişek, maytap vb.) bulundur-
mak veya kullanmak.  

c) Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak.  
d) Hırsızlık yapmak.  
e) Öğrenci Evleri yönetimine ve/veya personeline kaba davranış veya saldırıda bulunmak.  
f) Öğrenci Evlerinde veya depolarında aynı nedenle kınama cezası aldığı halde tekrar içki 

içmek veya bulundurmak. 
g) Öğrenci Evleri bölgesinde aynı nedenle kınama cezası aldığı halde tekrar kumar aletleriyle 

her çeşit oyun oynamak ve oynatmak.  
h) Öğrenci Evleri sakinlerine tehdit ve hakaret içeren davranışta bulunmak, saldırmak ve ya-

ralamak.  
i) İkiden fazla kınama cezası almış olmak.  
j) Öğrenci evlerine izinsiz ziyaretçi almak ve barındırmak. 
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Madde 46: Madde 45 a,b,c, ve d’de belirtilen fiiller hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyuru-
sunda bulunulur. 

Madde 47: Ev kurallarına uymadıkları için uyarı ve/veya kınama cezası alan öğrencilerin izleyen 
yıllarda Evlere kabulü, Öğrenci Evleri Müdürünün iznine bağlıdır. 

Madde 48: Herhangi bir nedenle Üniversite’den uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin öğrenci 
Evleri ile ilişkileri kesilir. 

Ceza Verme Yetkisi  

Madde 49: Uyarı ve Kınama cezaları Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nce, Evlerden kesin çıkarılma 
cezası ise Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu’nca verilir.  

Cezaya İtiraz  

Madde 50: Öğrenci, disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7(yedi) gün içinde Uyarma 
ve Kınama cezaları için Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu’na, Evden Kesin Çıkarılma cezası için 
Rektörlük Makamı’na itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Madde 51: Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 02 /07/ 
2015 tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Madde 52: Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


