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BiRİNCi BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE r- (1) Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi uluslararası yiiksek lisans ve

doktora öğrencilerinin ve Tıp Fakültesinde çalışan klinik (nöbet tutan) araştırma görevlilerinin
Kocaeli Üniversitesi öğrenci evlerinde olanaklar ölçüsiinde sağlıklı, temiz ve huzuı içinde
barınmalarının sağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yer alan öğrenci evlerinin

yönetimi, uluslararası öğrencileri ve Tıp Fakültesinde çalışan klinik (nöbet tutan) araştırma
görevlilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayıl,ı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47

nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştrr.

Tanımlar
MADDE ,t- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başvuru Formu: Öğrenci evlerinden yararlanmak isteyen uluslararası lisansüstü
öğrencilerinin ve Tıp Fakültesinde çalışan klinik (nöbet tutan) araştırma görevlilerinin doldurması
gereken Öğrenci Evi Başı,rıru Formunu (Ek-l),

b) ilgili Birim: Öğrenci evi hizmetlerinin yiirüfüdüğü Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi Başkanlığmı ve biirıyesindeki birimi,

c) Öğrenci Evi Sorumlusu: Lojman sorumlusu aynı zamanda öğrenci evi sorumlusunu,

ç) Öğrenci Evi Tahsis Komisyonu: Kocaeli Üniversitesi Lojman Komisyonu aynı zamanda
öğrenci evi komisyonunu,

d) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
e) Sağhk Kültiir ve Spor Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültiir ve Spor Daire

Başkalığını,
f.1 Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Stratği Geliştirme Başkanlığını,
g) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini.
h) Yetkili Makam: Kocaeli Üniversitesi Rektörü veya yetki devri yaptığı makam sahibini,
ifade eder.

ixiNciBöLüM
Ögrenci Evlerinin Sayısı ve Tipleri, Başvuru ve Kabul,

Öğrenci Evi Ücretleri ve Tahsisi

ÖPrenci evlerinin sayrsı ve tipleri
MADDE 5- (1) Kocaeli Üniversitesinde aşağıda açıklanan tipte, özellikte, büyüklükte ve

sayıda toplam 38 adet öğrenci evi bulunmaktadır.

Konut
Tipi

Özetlik Mahal Konut Brüt
M,

Teras Hariç
M,

Konut
Adedi

Toplam Konut

Tip 4 (1+1) Zemin Kat 68,95 54,73 I9 38

Tip 4 (l+1) Normal Kat 59,80 59,80 19

Ih. KÜçÜK
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Başvuru ve kabul
MADDE 6- (l) Kocaeli Üniversitesi öğrenci evlerinden Kocaeli Üniversitesi uluslararası

yti{<sek lisans ve doktora öğrencileri ile Tıp Fakültesinde çalışan klinik (nöbet tutan) araştırma
görevlileri yararlanabilir. Ögrenci evlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, siiıresi içinde ilgili
Öğıenci Evi Başıuru Formu (Ek-l) doldurarak başvururlar. Kabul edilen öğrenciler, aşağıdaki
belgeleri öğrenci evi sorumlusuna teslim eder.

a) Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğunu gösteIen belge,
b) İmzalı Öğrenci Evi Taahhütnamesi (Ek-2),
c) Yabancı uyruklu öğrenci oturma belgesi,

ç) Bağlı olduğu konsolosluk vb, adresini bildiren belge,
d) Kayıtlı bulunduğu fakülte/enstitü yönetiminden disiplin cezası almamış olduğunu gösteren

öğrenci belgesi.

Ögrenci evi ücretleri
MADDE 7- (1) Öğrencilerden alınacak öğrenci evi ücreti, her yılın başında Milli Emlak Genel

Müdürlüğiintin Tebliğine göre Stratej i Geliştirme Daire Başkanlığı tarafindan belirlenir.
(2) Öğrenci evi ücreti her ayın yirminci güni,ine kadar peşin olarak Strateji ve Geliştirme Daire

Başkanlığı hesabına yatırılır. Bir öğretim yıh içinde iki ay (2 ay) üst üste ücretini geciktiren
öğrencinin Öğrenci Evi Tahsis Komisyonu karanyla öğrenci evi ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci evi ücreti, öğrenci evine kayıtlarını ayın onrıncu giiniine kadar yaptıranlardan tam,
onuncu giirıden sonra yaptıranlardan ise giin hesabı olaıak alınır, Ayın bitiminden ewel kendi
istekleri ile aynlan veya çıkarılan öğıencilerin ücretleri geri verilmez.

Güvence paraları._
MADDE 8- (1) Oğrenci evine, öğrenciler tarafından zarar verilmesi veya peşin ödenmesi

gerekli öğrenci evi ücretinin zamanrnda ödenmediği hallerde kullanılmak iizere üç (3) aylık kira
bedeli tutarı güvence parası olarak Strateji ve Geliştirme Daire Başkanhğı hesabına yatırılır ve belgesi
öğıenci evi sorumlusuna ibraz edilt.

(2) Öğrenci evine verilen zarar|arın tümü ilgili öğrenciden tahsil edilir. Bu zarar, öğrencinin
zamanında ödememesi halinde güvence parasından karşılanır. Zararın givence parası ile
karşılanamayan tutarını, öğrenci şahsen ödemekle yi.ikilmlüdiir. Ögrenci, güvence parasının eksilen
kısmınr bir hafta içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Güvence parası, öğrencinin öğrenci evi ile kesin olarak ilişiği kesilmedikçe geri verilemez.

ÖPrenci evlerinin tahsisi
MADDE 9- (1) KOÜ öğrenci evleri, Tip 4 olarak tek ıiptir.
Q) Tip a öğrenci evi, uluslaıarası yüksek lisans ve dokiora öğrencileri ile Tıp Fakültesinde

çahşan klinik (nöbet tutan) araştırma görevlilerine tahsis edilir. Tahsis işlemi. Öğıenci Evi Tahsis
Komisyonuna verilen dilekçelerin tarih slrasl esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur ve uygun
göriilenlere öğrenci evi dağıtımı, Komisyon tarafindan yapıhr.

ÖErenci evi teslimi.ve öğrenci evine giriş
MADDE 10 - (l) Oğrenci evi tahsis edilen öğrenciler ve araştırma görevlilerine, ilgili birimce

bu Yönergenin ekindeki Öğrenci Evi Giriş Tutanağı (Ek-3), Öğrenci Evi Teslim Tutanağı (Ek-4) esas

ahnarak hazırlanan Öğrenci Evi Giriş Tutanakları ve Ögrenci Evi Taahhütnamesi (Ek-2)
doldurtularak, evin teslimi yapılır. Bu tutanaklann aslı öğrenci evi tahsis dosyasında saklanır. Ögrenci
evinde bulıınan demirbaş eşya ve mefruşat tutanakta belirtilir. Bu tutanak, öğrenci evine girişte kira
sözleşmesi ve çıkışta ise geri alma ve bütün borçlanndan ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.

(2) Öğrenci evi tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden öğrenci evinin anahtan teslim
edilmez ve öğrenci evine girilmez.

KüçüK
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(3) Kendisine öğrenci evi tahsisi edilen öğrenciler ve araştırma görevlilerine tüsis kararının
tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeretler dışında, en geç 15 gi.ln içinde Öğrenci Evi Giriş
Tutanağını imza|arrıayıp öğrenci evine girmediği takdirde, öğrenci evi tahsis kararı iptal edilir.

Öğrenci evinde birlikte oturacaklar
MADDE 11- (l) Ögrenci evinde ofuranların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usul

fiiruu (anne, baba, çocuk ve kardeş) kadar hısımlan ve bakmakla yfüümlü bulundukları kimseler
oturabilir.

Ögrenci evi değişikliği
MADDE 12- (1) Aynı tip öğrenci evi arasında zorunlu olmadıkça değişiklik yapılmaz. Öğrenci

evi değişikliği talebinin uygun görülmesi halinde Ögrenci evinin boya, badana, bakım, onarım vb.
işlemleri talep süibi tarafindan yapılır.

üçüNcü nör,üıvı
Öğrenci Evinde Oturma Süreleri, Ögrenci Evi Kira Bedelleri ve

Yakıt, Balam ve Onarım Giderleri

Öğrenci evinde oturma süreleri
MADDE 13 - (1) Kayıt sırasına göre tahsisi yapılan Ögrenci Evlerinin oturma süresi l(bir)

yıldır. Eğitim süresince yeniden uzatılabilir.

Ögrenci evinin kira bedeli
MADDE 14- (l) Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılan üç aylık kira

tutarındaki güvence parası belgesini ve peşin olarak ilk ödenen kira bedeline ait makbuzla birlikte
Öğrenci Evi Sorumlusuna teslim edilir. İki ay üst üste kirasını ödemeyen öğrenci evinde oturan kişi
ile ilgili bilgi, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Kültilr ve Spor Daire
Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci evi ile ilgili kira kesintilerinin takibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafindan
yapılır.

Ögrenci evi yalat, balum ve onarrm giderlerinin karşılanması
MADDE 15- (1) Ögrenci evinin yakıt ücreti, bakım ve onıırım gibi giderleri öğrenci evinden

yararlanalar tarafindan karşılanır.

nönnüNcü göLüIvI
Ögrenci Evinden Çıkma, Öğrenci Evinden Çıkarılma

Ögrenci evinden çıkma
MADDE 16- (1) Bu Yönerge kapsamında öğrenci evi tahsis edilenlerden;
a) Öğrenci evinde oturan 1(bir) yıllık ofurma siiresinin bitiminden sonra,

b) Tahsis yapıldıktan soffa öğrenci evinde oturma şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar,
kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde,

c) 2 ay üst üste öğrenci evi kirasını yatırmayanlaı,

ç) Disiplin cez;as, alanlar,
öğrenci evini boşaltmak ve anahtarlarını Öğrenci Evi Sorumlusuna vermek zorundadırlar.
(2) Öğrenci evini boşaltanlardan, öğrenci evinin elektrik kartını ve anahtarını, EK-5'de

gösterilen Öğrenci Evi Geri Alma Tutanağı düzenlemek suretiyle noksansız teslim alınrr.

KüçüK
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Öğrenci evinden çıkarılma
MADDE 17- (1) Öğrenci evi, bu Yönergenin 16 ncı maddesinde belirtilen siireler sonunda

boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafindan ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu
başvuru iizerine öğrenci evi, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuweti kullanılarak, bir
hafta içinde boşalttırılır. Boşalttırmaya karşı, idareye ve yalgı mercilerine yapılacak başvuru,
boşalttırma işleminin icra ve infazını duıdurmaz.

(2) Öğrenci evi tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan öğrenci evi
işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile Öğrenci
evi blok veya gruplanndaki diğer öğrenci evi sakinlerinin huzur ve sükünunu bozucu, genel ahlak
değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunan ve kendisine yapılan yazılı uyarılala rağmen bu
davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da bu Yönergenin 17 nci maddesinin birinci
fıkası uygulanır.

BEŞiNCİ BöLüM
Disiplin İşleri

Disiplin işleri
MADDE l&- (1) Oğrenci evlerinde ikamet edenler, öğrencilik vasıflarına uygun bir şekilde

hareket etmek, öğrenci evleri ilke ve kuralları ile bu Yönerge ve Ögrenci Evi Taahhütnamesinde
belirtilen hususlara uymakla yfüümlüdilr; aykın hareket edenler için mevzuatlar çerçevesindeki
disiplin cezalan uygulanır.

(2) Bu cezalar, 720| sayılı Tebligat kanununa göre tebliğ edilir.

DisipIin Kurulu
MADDE 19- (1) Oğrenci Evi Tahsis Komisyonu ayn1 zamanda Disiplin Kuruludur.

Seketaryası Öğrenci Evi Sorumlusu tarafindan yürütüliir. Disiplin Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Disiplin soruşturm.ası
MADDE 20- (l) Oğrenci evlerinde ikamet edenler, bu Yönergenin 21, 22, 23 ve 24 iincü

maddelerinde sayılan fiillerden birini işlediği takdirde Öğrenci Evi Sorumlusu durumu öğrendiği
tarihten itibaren 7 giin içinde ilk soruşturmayı yaparak Disiplin Kuruluna dosyayı gönderir, Disiplin
Kurulu, dosyanın kendilerine tesliminden itibaren 30 gün içinde incelemeyi sonuçlandırarak karara
bağlar.

(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırarak dinler. Bu çağrıya ilgili, üç giiırı

içerisinde üJymaz ya da ifade vernezse, durum bir tutanakla tespit edilir ve eldeki kanıtlara
dayanlarak hakkmda karar verilir.

(3) Birden çok ceza gerektiren fiilin işlenmesi halinde, Disiplin Kurulu her fiil için ayn ceza
verir. Kesin çıkarma cezası verilmişse, diğerleri uygulanmaz. Suç tekrarında bir üst ceza verilir.

(4) Disiplin Kurulu, cezayı verirken, fiilin niteliğini, önemini, öğrencinin öğrenci evinin dışında

ve içindeki genel durumunu, fiilin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğunu, öğrencinin fiili işlediği
zamandaki ruhsal ve fiziksel sağlık durumunu ve pişmanhğını dikkate alarak düa hafif ceza

verebilir.
(5) Disiplin cezalarının öğrenciye tebliği veya du)ıırulması tarihini izleyen 15 (onbeş) gün

içinde' 6grencİ, Rektörliik Makamına itiraz edebilir. İtiraz, karann uygulanmasına engel olmaz.

Rektörlük tarafindan verilen kararlar kesindir.
(6) Disiplin cezaları, Disiplin Kurulu karar dosyasında saklanır,

Dı. Küçüx
R.ehör Yaıümcısı

(3) Ytlksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin mezuniyet aşamasrnda Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığından ve Ögrenci Evi Sorumlusundan ayn ayrı borcu yoktur onayı almadan diploması
verilemez.



Disiplin cezaları 
..

MADDE 21- (l) Oğrenci evlerinde uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma: Ögrenciye, davranışlannda düa dikkatli olması gerektiğinin yaa ile

bildirilmesidir. Uyarma cezası öğrenciye ait öğrenci evi dosyasına işlenir.
b) Kınama: Ögrenciye, dawanışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama

cezası öğrenciye ait öğrenci evi dosyasına işlenir.
c) Öğrenci evinden çrkarma: Öğrencinin, öğrenci evi ile olan ilişkisinin tamamen

kesilmesidir. Çıkarma cezası öğrenciye bildirildiğinde 15 giin içerisinde boşaltmak zorundadır.

Uyarma
MADDE 22- (l) Uyuma cezasının verilmesini gerektiren durumlar şunlaıdır:
a) Belirlenen zamanlar dışında ve izin belgesi olmadan ziyaretçi kabul etmek,
b) Başkalarının rahatsız edecek biçimde giirültü yapmak,
c) Öğrenci evi demirbaş eşya ve mefruşatları korumamak,

ç) Öğrenci evinde hayvan bulundurmak.

KüÇüK

Krnama
MADDE 23- (l) Kınama cezasrnın verilmesini gerektiren durumlar şun-lardır:
a) Ortak kullanılan yerleri temiz tutmamak ve gereksiz yere işgal etmek,
b) Öğrenci evi yönetimince gerekli görülen denetime karşı çıkmak,
c) Aynlan yerler dışında izinsiz olarak elektrikli uıraç ve gereç kullanmak,
ç) Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya iizerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek,

yapıştırmak, bunlara zarar vermek,
d) Öğrenci evi kurallanna aykırı fiillerin işlenmesine başkalannı zorlamak ya da özendirmek,
e) Öğrenci evine alkollü gelmek, öğrenci evinde alkol içmek veya alkol bulundurmak,
f) Disiplin yöniinden izleme ve soruşfurmayı güçleştirmek,
g) Uyarma cezasmı gerektiren tutum ve davranışları tekraılamak,

ğ) Öğrencilik sıfatırun gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunmak, öğrenci evlerinde geçerli olan kurallara kusuılu olarak uymamak.

Çıkarma
MADDE 24- (1) Öğrenci evinden çıkarma cezasını gerektiren durumlar şunlardır:
a) Öğrenci evi içinde ve dışında genel ahlak kurallarına uymayıın ve toplumu tahrik eden

davraruş ve eylemlerde bulunmak,
b) Hıısızhk yapmak,
c) Öğrenci evi yöneticilerine, çalışanlanna ve diğer öğrencilere yazılı, sözlü veya fiili saldında

bulunmak ve tehdit etmek,

ç) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler ya da
kama, hançer, sivri uçlu oluklu bıçaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç gibi her türlü
kesici, delici ya da topuz, topuzlu kamçı, muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar ya da boğucu tel
ve zincir gibi her türlü bereleyici ya da boğucu araçlar, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczal,ar, zehirler,
gaz maddeleri ile salt saldırı ve saıunmada kullanılmak üzerc özel nitelikte olan benzeri madde
bulundurmak,

d) İçki içmeyi, kumar oynamayı, öğrenci evine sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek,

e) İzin almaksızın öğrenci evinde her tiirlü gösteri, toplantı diizenlemek, demeç vermek,
kışkırtmak, bu gösteriye katılmak,

fl Öğrenci evini işgal etmek, öğrenci evini amaç dışı kullanmak,
g) Yönetici ve görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmak,

ğ) Öğrenci evi içinde ve dışında güvenlik kuıııetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir

fiilde bulunmak, silah kullanmak,
h) Milli birlik ve bütünlük duygulannı zedeleyici amaçla yabancı bayrak asmak, sembol

kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ve benzer fiillerde bultınmak,

ı) yasa dışı örgütlere her ne şekilde olursa olsrın yarar sağlaycı etkinliklerde bulunmak,

Rehör yardımcsı



i) Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı öğrenci evi dışında ya da Üniversitenin bir başka öğrenci
evinde işlemek veya bu amaçla girişimde bulunmak,

j) Geçici olarak öğrenci evine girmesi yasaklanmış olup da bu yasağa uymamak
k) Kasıtlı biı suçtan dolayı özpgiirlüğü bağlayıcr cezaya kesin hiikiimlü olmak,
l) Bağh bulunduğu öğrenim kurumundan 3 ay ya da düa çok uzaklaştırma cezası almak,
m) Öğrenci evi yönetimine, öğrenci eviıe girmesini etkileyici yanlış bilgi vermek,
n) Geçici çıkarma cezasr gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamaktır.

ALTINCI BÖLÜM
son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda; 2946 sayiı Kamu Konutları Kanunu

ile bu Kanuna bağh olarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe ek olan ve
değişiklik getiren karamamelerin ve Milli Emlak Tebliğlerinin hfüiimleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosunda kabul edildlği 2016120|9

tarihinden itibaren yiirürlüğe girer.
(2) Bu Yönerge değişikliğinden önce tahsis yapılmış olaı,ı Öğrenci evi kullanıcıları içinde bu

Yönergenin ilgili hfüiiırnleri uygulanır.

Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönerge hüküıınlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütü

Prof. Dı KüçüK
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