
Üniversitemiz Senatosunun 22/10/2013 tarih ve 2013/12, 11/02/2014 tarih ve 2014/02 sayılı 

Kararları. Mütevelli Heyetin 22/10/2013 tarih ve 2013/37-2, 12/02/2014 tarih ve 2014/4 sayılı 

25/06/2018 tarih ve 2018/08 sayılı kararları ile  yürürlüğe girmiştir.   

 

UFUK ÜNİVERSİTESİ 

DR. MUHİTTİN ÜLKER KIZ ÖĞRENCİ YURT YÖNERGESİ 

Amaç 

MADDE 1- 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 47. maddesi, Yükseköğretim Kurumları 

Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmış olup, bu yönergenin amacı; Ufuk Üniversitesi öğrencilerinin,  Ufuk Üniversitesi 

yurtlarında olanaklar ölçüsünde sağlıklı, temiz ve huzur içinde barınmalarını sağlamak için usul 

ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge hükümleri, Üniversiteye bağlı yurtta barındırılacak öğrencilerle ilgili 

şartların  saptanması, yurtların yönetimi, işletilmesi, öğrenci disiplin işlemleri, sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler ile yurtların denetimine ait usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3- Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Ufuk Üniversitesini, 

b) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti,  

c) Rektörlük: Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d) Yurt: Ufuk Üniversitesi öğrenci yurdunu,  

e) Yurt Müdürü: Öğrenci Yurt Müdürünü,   

f) Öğrenci: Ufuk Üniversitesi Öğrencilerini, 

Yönetim Birimleri 

MADDE 4 Üniversite öğrenci yurdunun yönetim birimleri ve sorumluları; 

a) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi,    

b) Yurt Müdürü,  

Yurt Müdürü  

MADDE 5- Yurt Müdürünün görevi;  Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve emirlere 

uygun olarak ve üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmak olup,  sıralı amirleri 

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü, Genel Sekreter, Rektör, Mütevelli Heyet Başkanıdır.  

Öğrenci Kayıt Kabul Şartları 

MADDE 6- (1) Yurtlara kesin kayıtlar aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır. 

a)  Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler, bölümlerine kayıt yaptırdıktan sonra yurtlara da kesin 

kayıtlarını yaptırabilirler. Kesin kayıtlar sırasında yurt kontenjanının dolması halinde, devam 

eden talepler ön kayıtla alınır. Ön kaydı yapılan öğrencilerin talepleri yurtta kontenjan açılması 

durumunda başvuru sırasına göre değerlendirilir. 

b)  Yurtta kalan ara sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce bir sonraki 

eğitim-öğretim yılı yurt kesin kayıt tarihleri ilan edilir. Belirtilecek kayıt yenileme tarihleri 

arasında öğrenci birinci dönem ücretini yatırır ve kesin kayıt yaptırmış olur.   

(2) Yurtlara kayıtlar bir eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, öğrencilerin kesin kayıt sırasında 

aşağıdaki belgeleri getirmesi gerekmektedir. 

a- Başvuru formu, 

b- Ufuk Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair belge, 

c- Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

d- Fotoğraf 

e- Adli sicil belgesi ( https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden temin edilebilir.)  Herhangi 

bir suçtan hüküm giymiş öğrenciler yurtlara alınmazlar. 

f- Öğrenciler, sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık 

kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile yönetimce belirlenecek test raporlarını vermeleri 

gerekmektedir. 

g- Yurtlarla ilgili daha önce disiplin cezası almamış olmak, 

h- Kesin kayıt sırasında yurt ücretinin birinci taksiti ve depozitonun bankaya yatırıldığına dair 

banka dekontları, 

ı- Yukarıdaki bentlerde belirtilen belgelerle birlikte, kesin kayıt sırasında yurt kurallarına 

uyulması ve ücretlere ilişkin taahhütname  tanzim ve imza edilir.  Bu sözleşme iki nüsha olarak 

düzenlenir ve bir nüshası öğrenciye veya öğrenci velisine verilir. 



j-Öğrenci yurt yönetimince belirlenen tüm kurallara uymakla yükümlüdür. 

Yurt Ücretlerinin Tespiti ve  Ödeme Yükümlülükleri  

MADDE 7- (1) Yurt ücretleri, her akademik yılbaşında ve günün koşullarına göre Mütevelli 

Heyet tarafından yeniden belirlenir ve ilgili akademik yıl için geçerlidir. Belirlenen yurt ücretleri 

sadece konaklama ve yurdun temizliği hizmetlerini içerir, yiyecek, içecek v.b hizmetleri 

kapsamaz. Öğrenciler yurtlarda şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini  (banyo 

sabunu, tuvalet kâğıdı, vb.) kendileri temin ederler. 

(2) Yurt hizmetleri; Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünce ilan edilen akademik takvime göre güz 

yarıyıl (birinci yarıyıl) başlangıcı ile başlar,  bahar yarıyıl  (ikinci yarıyıl son sınavlardan sonra)  

bitiminden sonra hizmet süresi sona erer.  

(3) Yaz Dönemi Yurt Geçici Barınma ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

(4) Öğrencilerden yurda verebilecekleri zarar ve ziyan ile sözleşme / taahhütnamede  belirtilen 

haller için kullanılmak üzere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen depozito alınır. 

(5) Yurt ücretleri iki eşit taksitte alınır. İlk yarısı ilk kayıtta, peşinen alınır. Diğer yarısı ise ikinci 

yarıyıl başında  tahsil edilir.   

(6) -(Değişik: M.H.K.25/06/2018-2018/8) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine 

kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti 

ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde 

bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu 

öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret 

mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi 

feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık 

barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit 

edilir. 

Depozito  

MADDE 8- Yurtlara alınacak öğrencilerin ödeyecekleri depozito miktarı eğitim-öğrenim yılı 

başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.   

a- Öğrenciler yurtta kaldığı süre içerisinde; yurda verdiği zarar ve ziyanın bedeli, depozitodan 

tahsil edilir. Depozitodan eksilen kısmı Yurt Yönetiminin tanıdığı süre içerisinde öğrenciler 

tamamlamak zorundadırlar. 

b- Odalara verilecek zarar, odada kalan öğrencilerden herhangi biri tarafından üstlenilmediği ve 

durum tespit edilemediği hallerde, odada kalan her iki öğrencinin depozitosundan eşit miktarda 

ve ödeme tarihindeki bedel üzerinden tahsil edilir. 

c- Alınan depozito, öğrencinin yurtla ilişkisi kesilmedikçe iade edilmez.   

d- Yurtlarda öğrencilerin kendilerine tahsis edilen odası dışındaki her alan ortak kullanım alanı 

olup, bu alanların ve bu alanlarda bulunan eşyaların bozulmadan ve kırılmadan kendilerine 

sunulduğu haliyle kullanımı öğrencilerin sorumluluğundadır. Verilen hasar ve zarar öğrencinin 

depozitosundan ödeme günündeki bedel üzerinden kesilir. 

Yurtların Açılma-Kapanma Zamanları 

MADDE 9-a)  Yurtlar öğrenim ve sınav dönemlerinde hizmete açıktır. Tatil aylarında yurt 

binaları, bir sonraki eğitim-öğretim yılına hazırlanabilmesi için kapatılır. Her eğitim-öğretim yılı 

sonunda öğrencilerin yurtla ilişkileri kendiliğinden sona erer. 

b) Yurt Yönetimce tespit edilen saatler içinde açık tutulur. Eğitim-öğrenim dönemi bitiminden 3 

gün sonra yurttan ayrılmak zorundadır 

Öğrencilerin Disiplin İşleri   

Madde 10- -(Değişik:S.K 11/02/2014-2014/2/M.H.K 12/02/2014-2014/4) 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 54. maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı 

bendine dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır 

Yürürlük 

Madde 11- (1)  Bu Yönerge Ufuk Üniversitesi Senatosu ve Mütevelli Heyetin Kararı  ile 2013-

2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


