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YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, yükseköğren�m öğrenc�ler�n�n eğ�t�m-öğret�mler�n� kolaylaştırmak

amacıyla Bakanlık tarafından �şlet�len yurtların �dares� �le barındırma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Bakanlık tarafından �şlet�len yurtlarda barındırılacak öğrenc�lerde aranacak

şartlar, yen� yurtların açılması, kapatılması, n�tel�ğ�n�n ve n�cel�ğ�n�n değ�şt�r�lmes�, yurtların �dares�, öğrenc� d�s�pl�n
�şlemler� �le özel h�zmet ve gece h�zmetler�ne �l�şk�n düzenlemeler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 16/8/1961 tar�hl� ve 351 sayılı Yüksek Öğren�m Kred� ve Yurt H�zmetler�

Kanununun 46 ncı maddes�, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 184 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend� ve 188 �nc�
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
c) Bakan yardımcısı: Gençl�k ve Spor Bakanlığı Kred� ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakan

yardımcısını,
ç) Genel Müdür: Gençl�k ve Spor Bakanlığı Kred� ve Yurtlar Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Gençl�k ve Spor Bakanlığı Kred� ve Yurtlar Genel Müdürlüğünü,
e) İl Müdürlüğü: Gençl�k ve spor �l müdürlüğünü,
f) İl Müdürü: Gençl�k ve spor �l müdürünü,
g) L�sans: Ortaöğret�me dayalı en az sek�z yarıyıllık b�r programı kapsayan yükseköğret�m�,
ğ) L�sansüstü: Yüksek l�sans veya doktora öğret�m�n�,
h) M�saf�r: Yurt ve barınma amacıyla kullanılan h�zmet b�nalarında geç�c� olarak barınanları,
ı) Normal öğren�m süres�: Öğrenc�n�n öğren�m gördüğü bölümün; hazırlık sınıfları, b�l�msel hazırlık, yabancı

d�l destek b�r�m� ve benzerler� dâh�l öğren�m süres�n�,
�) Öğrenc�: B�r yükseköğret�m kurumuna kayıtlı olup yurtlarda sürekl� barındırılan kayıtlı öğrenc�ler�, Türkçe

Öğret�m Merkez� öğrenc�ler�n�, uluslararası öğrenc�ler�,
j) Öğret�m yılı: Yükseköğret�m kurumlarının eğ�t�m ve öğret�m takv�m�ne göre yurtların h�zmete açıldığı ve

kapandığı tar�hler arasındak� sürey�,
k) Ön l�sans: Ortaöğret�m yeterl�kler�ne dayalı, en az dört yarıyıllık b�r programı kapsayan ve l�sans

öğret�m�n�n �lk kademes�n� teşk�l eden b�r yükseköğret�m�,
l) Örgün eğ�t�m: Öğrenc�ler�n, eğ�t�m-öğret�m süres�nce ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda

oldukları eğ�t�m-öğret�m türünü,
m) Yurt: Bakanlık tarafından �şlet�len öğrenc� yurtlarını,
n) Yurt h�zmetler� müdürü: İl müdürlükler�nde bulunan yurt h�zmetler� müdürünü,
o) Yurt müdürü: Bakanlık tarafından �şlet�len öğrenc� yurtlarında bulunan yurt müdürünü,
ö) Yurt müdür yardımcısı: Bakanlık tarafından �şlet�len öğrenc� yurtlarında bulunan yurt müdür yardımcısını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İht�yacı, Barınma Şartları, Değerlend�rme ve Yerleşt�rme İşlemler�

Yurt �ht�yaç ve öncel�kler�n tesp�t� �le koord�nasyon
MADDE 5 – (1) Yurt �ht�yaç ve öncel�kler�n�n tesp�t� ve koord�nasyonunu sağlamak amacıyla, yükseköğret�m

kurumlarının yer� ve öğrenc� sayıları, mevcut yurtların kapas�tes�, yurt başvuruları, başvuruların karşılanma oranları,
b�naların f�z�k� durumları �le sosyal ve bölgesel faktörler, Bakanlığın stratej�k planı, �y�leşt�rme programı, kalkınma
planı, yıllık programlar, Cumhurbaşkanlığı programı ve eylem planları d�kkate alınarak yurt �ç�nde �l ve �lçe bazında
ve yurt dışında, yurt �ht�yaç ve öncel�kler� Bakanlık tarafından tesp�t ed�lerek �lg�l� b�r�mlere b�ld�r�l�r.

Barınma şartları
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MADDE 6 – (1) Öğrenc�n�n yurtlarda barınması �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) Örgün eğ�t�m veren b�r yükseköğret�m kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğren�m gördüğü yükseköğret�m kurumu veya programının, a�les�n�n �kamet ett�ğ� �l veya �lçe sınırları

dışında bulunması.
c) Taks�rl� suçlar �le kısa sürel� hap�s cezasına seçenek yaptırımlara çevr�lm�ş veya aşağıda sayılan suçlar

dışında tec�l ed�lm�ş hükümler har�ç olmak üzere, kasten �şlenen b�r suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hap�s
cezasına ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı
suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat
karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık,
Cumhurbaşkanına hakaret, devlet�n egemenl�k alametler�n� aşağılama, Türk M�llet�n�, Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�,
Devlet�n kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde �mal ve t�caret�, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak
�ç�n satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal ed�nme, ş�ke, teşv�k pr�m�, kanuna aykırı olarak spor
müsabakalarına dayalı bah�s ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve �mkan sağlama, reklamını yapma veya
para nakl�ne aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrenc�ler�n öğren�m gördükler� ülke kanunlarına göre taks�rl� suçlar
har�ç herhang� b�r suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hap�s cezası �le kes�nleşm�ş mahkum�yet�
bulunmaması.

d) Bakanlık veya d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğren�m öğrenc�ler�ne h�zmet veren yurtlarından
çıkarma cezası veya yükseköğret�m kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrenc�n�n, öğrenc� belges�, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu �kamet �zn�
belges� �le pasaportunun onaylı suret�n� �braz etm�ş olması.

f) Zorunlu staj har�ç brüt asgar� ücret tutarının b�r buçuk katı üzer�nde ücretl� b�r �şte çalışmaması.
g) Kamu personel� olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak sev�yede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının

bulunmadığına da�r beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tar�hte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
(2) B�r�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len öğrenc� a�les�n�n �kamet yer�n�n bel�rlenmes�nde aşağıdak� haller

�st�sna tutulur:
a) Sağlık kurulu raporu �le %40 ve üzer�nde engell� olduğu tesp�t ed�len öğrenc�ler.
b) L�se ve deng� öğren�mler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı bünyes�nde barınarak tamamlayan

öğrenc�ler.
c) Devlet koruması altında olan öğrenc�ler.
ç) Anne ve babası vefat etm�ş öğrenc�ler.
d) Bakanlık tarafından bel�rlenen �l ve �lçeler.
Başvuru, belge ve durum araştırması
MADDE 7 – (1) Yurtlarda barınmak �steyen öğrenc�, Bakanlık tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre

başvuruda bulunur.
(2) Başvuruda, öğrenc�n�n beyanı esastır. Bakanlık, öğrenc�n�n yurtta barındırılmasına esas teşk�l eden b�lg� ve

belgeler�n doğruluğunu tesp�t etmek amacıyla araştırma yapab�l�r. Araştırma sonucunda, beyan �le tesp�tler arasında
fark bulunması hal�nde, kamu kurum ve kuruluşlarından tem�n ed�len b�lg� ve belgelere göre �şlem yapılır.

(3) Başvuru �şlemler� �le �lg�l� d�ğer hususlar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
Boş yatakların tesp�t�
MADDE 8 – (1) Öğret�m dönem� başlangıcında aşağıdak� sıralamaya uygun olarak yurt bazında boş yatak

sayıları bel�rlen�r:
a) Gerçek ve tüzel k�ş�lerle Bakanlık arasında yapılan protokollere göre yerleşt�r�lecek öğrenc�ler.
b) Bakanlığın taraf olduğu uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleşt�r�lecek öğrenc�ler.
c) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yükseköğren�m görmek üzere ülkem�ze get�r�len

burslu uluslararası öğrenc�ler.
ç) Taraf olunan uluslararası anlaşma ve protokollerle yükseköğren�m görmek üzere ülkem�ze gelen

öğrenc�lerden Bakan tarafından yurtlarda barınması uygun görülenler.
d) Her öğret�m yılında; Bakanlık hedef ve pol�t�kaları, doğal afet, sosyal olay, ekonom�k kr�z, kamu güvenl�ğ�,

ekonom�k ve sosyal durumda değ�ş�kl�k, terör, ş�ddet, genel ahlak suçu mağdur�yet� ve benzer� herhang� b�r nedenle
Bakanlık tarafından yurda yerleşt�r�lmes� uygun görülen öğrenc�ler.

e) Yükseköğret�m Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değ�ş�m programlarından yararlanacak öğrenc�ler.
Değerlend�rme
MADDE 9 – (1) Yurt başvuruları; öğrenc� ve a�les�n�n sosyal, ekonom�k durumu, öğrenc�n�n başarısı ve

benzer� durumlar d�kkate alınarak Bakanlık tarafından bel�rlenecek kıstaslar doğrultusunda değerlend�r�l�r.
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(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından tem�n ed�lm�ş olan belgelerle durumunu belgelend�ren öğrenc�, aşağıdak�
şartlardan herhang� b�r�n� taşıması hal�nde öncel�kl� olarak yurtlarda barındırılır:

a) Şeh�t eş� ve çocukları, şeh�d�n çocuğu yoksa bekar kardeşler�.
b) Gaz� ve gaz� çocukları.
c) %40 ve üzer�nde engel durumu olanlar.
ç) Anne ve babası vefat etm�ş olan y�rm� beş yaşını geçmem�ş öğrenc�ler.
d) L�se ve deng� öğren�mler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı bünyes�nde barınarak

tamamlayanlar.
e) Devlet koruması altında olanlar.
f) L�se ve deng� öğren�mler�n� Darüşşafaka L�ses�nde tamamlayanlar.
g) Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncel�kl� olacak m�ll� sporcu belges�ne sah�p sporculara �l�şk�n

bel�rlenen kr�terler� taşıyanlar.
ğ) Gönüllü güvenl�k korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekl�ye ayrılanların çocukları.
h) Her öğret�m yılında Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı tarafından yapılan öğrenc� seçme ve

yerleşt�rme sınavlarında her puan türünde, ham puan bazında �lk yüze g�ren öğrenc�ler.
(3) Bakanlık, �k�nc� fıkrada sayılan öğrenc�lere �lave olarak, kalkınma planı, yıllık programlar,

Cumhurbaşkanlığı programı, eylem planları, Bakanlığın hedef ve pol�t�kaları �le stratej�k planı çerçeves�nde yurtta
barındırılmaları Bakanlık tarafından uygun görülenler �le �ht�yaç duyulması veya mücb�r sebepler�n ortaya çıkması
hal�nde öncel�kl� olarak yurtlarda barındırılacak d�ğer öğrenc�ler� bel�rleyeb�l�r.

(4) Değerlend�rme �şlemler� �le �lg�l� d�ğer hususlar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
Yerleşt�rme ve kayıt �şlemler�
MADDE 10 – (1) Yurt başvuru değerlend�rme sonucu, her b�r öğrenc�n�n kend�ne a�t b�lg�ler� göreb�leceğ�

şek�lde elektron�k ortamda duyurulur. Yurtlarda barınmaya asıl l�steden hak kazanan öğrenc�, Bakanlık tarafından
bel�rlenen sürede yurt kaydını yaptırır. Asıl l�steden kayıt yaptırmayan öğrenc�n�n yer�ne Bakanlık tarafından
bel�rlenecek olan sürelerde yedek l�ste sıralaması d�kkate alınarak yen� yerleşt�rme yapılır.

(2) Öğrenc�ler�n, öğren�m gördükler� öğret�m programlarının bulunduğu �l veya �lçelerdek� yurtlara
yerleşt�r�lmeler� esastır. Ancak asıl ve yedek l�steden barınmaya hak kazanan öğrenc�ler�n kayıt �şlemler�n�n
tamamlanmasını müteak�p yurtta boş yatak bulunması hal�nde;

a) Yurt bulunmayan �lçelerde öğren�m gören öğrenc�ler�n,
b) Yedek sırası devam eden �l veya �lçelerde öğren�m gören öğrenc�ler�n,
c) Yen� açılan yükseköğret�m kurumlarında öğren�m gören öğrenc�ler�n,
ç) Öğren�m gördüğü öğret�m programı �le a�le �kametgâhı aynı �l ve �lçede bulunan, ulaşımı zor olan mahalle,

belde veya köylerdek� öğrenc�ler�n, talepler� Bakanlık tarafından değerlend�r�l�r.
(3) Yerleşt�rme �şlemler� �le �lg�l� d�ğer hususlar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Ücret� ve Güvence Bedel�

Yurt ücret�
MADDE 11 – (1) Yurtlarda barınma ve d�ğer h�zmetler karşılığında yurt ücret� alınır. Yurdun f�z�k� yapısı ve

barındırma durumuna göre farklı yurt ücret� alınab�l�r.
(2) Yurt ücretler�n�n tahs�l şekl� �le ücret ve güvence bedel� tutarları Bakanlık tarafından tesp�t ed�l�r.
(3) Yurt ücretler� aylık dönemler hal�nde otuz gün üzer�nden tahakkuk ett�r�l�r. Yurtlarda sürekl� barındırılan

kayıtlı öğrenc�lerden Temmuz ve Ağustos aylarına a�t yurt ücret� alınmaz. Kayıt olunan ay �le kayıt s�ld�r�len ayda
otuz gün üzer�nden günlük ücret hesabı yapılır. Kayıt s�ld�rmelerde �şlem gününden sonrak� günler�n ücret� �ade ed�l�r.

(4) Yaz okulu, staj ve benzer� nedenlerle nöbetç� yurtlarda kalacak öğrenc�lerden Bakanlık tarafından
bel�rlenen usul ve esaslar doğrultusunda kayıtlı kaldıkları süren�n ücret� alınır. Yurtlarda sürekl� barındırılan kayıtlı
öğrenc�lerden �se Temmuz ve Ağustos aylarında nöbetç� yurtlarda barınmaları hal�nde yurt ücret� alınır.

(5) Yurtta barınmakta �ken vefat eden öğrenc�lerden son aya a�t ücret alınmaz. Yurt ücret�n� yatırmış olanların
�se yatırılan son ay yurt ücret� ve güvence bedel� öğrenc�n�n m�rasçılarına �ade ed�l�r.

(6) Anlaşma veya protokol �le yerleşt�r�len öğrenc�ler�n yurt ücret� ve güvence bedeller� anlaşma veya
protokolde bel�rlenen şek�lde tahs�l ed�l�r. Anlaşma veya protokolde hüküm bulunmaması hal�nde bu Yönetmel�k
hükümler� uygulanır.

Yurt ücret�n� ödemeyen öğrenc�ler
MADDE 12 – (1) Yurt ücret�n� ödemeyen öğrenc�ler hakkında aşağıdak� �şlemler uygulanır:
a) İç�nde bulunulan ayın yurt ücret�n� ödemes� �ç�n öğrenc�ye tak�p eden ayın onu saat 23.59’a kadar süre

ver�l�r. Ayın onunun resm� tat�l gününe denk gelmes� hal�nde süre �lk �ş günü saat 23.59’a kadar uzatılır. Bu süren�n
sonunda ücret�n� ödemeyen öğrenc�n�n kayıtlı kaldığı günler�n ücret� güvence bedel�nden mahsup ed�lerek yurttan
kaydı s�l�n�r. Kayıt s�lme gününün resm� tat�l gününe denk gelmes� hal�nde kayıt s�lme �şlem�, tak�p eden �lk �ş günü
gerçekleşt�r�l�r ve onuncu gün �le kayıt s�lme günü arasındak� resm� tat�le denk gelen günler�n ücret� tahs�l ed�lmez.
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b) Yangın, sel ve deprem g�b� tab�� afetler, kaza veya hastalık, �k�nc� dereceye kadar akrabalarının vefatı ve
d�ğer zorunlu haller sebeb�yle yurt ücretler�n� zamanında yatıramayan veya ver�len sürede güvence bedel�n�
tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor b�t�m tar�h�nden �t�baren on �ş günü, d�ğer durumlarda tak�p eden
ayın on beş�nc� gününe kadar durumlarını belgelend�rmeler� kaydıyla, ödenmes� gereken yurt ücret� veya güvence
bedel� tahs�l ed�lerek barındırılmalarına devam ed�l�r. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resm� sağlık
kurumları, a�le hek�ml�ğ� veya Sosyal Güvenl�k Kurumu �le sözleşmel� sağlık h�zmet� sunucuları tarafından
düzenlenmes� gerek�r. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrenc�ler�n get�recekler� hastalık raporlarının
bulundukları ülken�n resm� sağlık kurumları ya da resm� merc�ler�nce tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından
düzenlenm�ş olması gerek�r.

Güvence bedel�
MADDE 13 – (1) Öğrenc�ler�n zamanında yatırılmayan yurt ücretler�ne veya yurda verecekler� zarar

�ht�mal�ne karşılık olarak Bakanlık tarafından tesp�t ed�len güvence bedel� alınır.
(2) Süregelen öğret�m yıllarında tesp�t ed�lecek güvence bedel� tutarının önceden tahs�l ed�lm�ş tutardan fazla

olması hal�nde güvence bedel� farkı, yurtta kalan öğrenc�lere Bakanlık tarafından bel�rlenen süre sonuna kadar
tamamlattırılır. Ver�len süre �çer�s�nde ödemes�n� gerçekleşt�rmeyen öğrenc�n�n yurtla �l�ş�ğ� kes�l�r. Aynı öğret�m yılı
�ç�nde bu öğrenc�ler�n başvuruları yen�den değerlend�r�l�r.

(3) Yapılan �şlemler sonucunda oluşab�lecek güvence bedel� farkı, öğrenc�n�n ödemes� gereken yurt ücret�nden
düşülür.

(4) Öğrenc�n�n yurt malzemes�ne zarar vermes� hal�nde zararı karşılaması �ç�n öğrenc�ye durumun tebl�ğ
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün süre ver�l�r. Öğrenc� ver�len süre �çer�s�nde zararı ödemez �se söz konusu tutar
güvence bedel�nden tahs�l ed�lerek öğrenc�n�n yurtla �l�ş�ğ� kes�l�r. Güvence bedel�n� aşan kısım bulunması durumunda
zarar genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r.

(5) Öğrenc�n�n yurttan ayrılması ya da kaydının s�l�nmes� neden�yle kalan güvence bedel� tutarları öğrenc�n�n
banka hesabına �ade ed�l�r.

(6) Sınavlara g�rmek üzere gelen ve geç�c� olarak yurtlarda barındırılan öğrenc�ler ve Bakanlık mensupları
dışındak� m�saf�rlerden alınacak güvence bedel� �le �lg�l� usul ve esaslarla yurtlarda ücrets�z barındırılan öğrenc�lerden
hang� hallerde güvence bedel� alınmayacağına �l�şk�n hususlar Bakanlık tarafından tesp�t ed�l�r.

Yurt ücret� ve güvence bedel� alınmayacak öğrenc�ler
MADDE 14 – (1) Yurt ücret� ve güvence bedel� alınmayacak öğrenc�ler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Şeh�t eş� ve çocukları, şeh�d�n çocuğu yoksa bekar kardeşler�.
b) Gaz� ve gaz� çocukları.
c) Anne ve babası vefat etm�ş olan y�rm� beş yaşını geçmem�ş öğrenc�ler.
ç) L�se ve deng� öğren�mler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı bünyes�nde barınarak

tamamlayanlar.
d) Devlet koruması altında olanlar.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan ücrets�z barınma şartlarını taşıyan öğrenc�ler�n geç�c� olarak yurt ve barınma

amacıyla kullanılan h�zmet b�nalarında barınmaları hal�nde yurt ücret� ve güvence bedel� alınmaz.
(3) Yurtlarda barınan öğrenc�lerden madd� zaruret �çer�s�nde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme

güçlüğüne düşenler �le deprem, sel, savaş, terör, kamu güvenl�ğ�, genel ahlak suçu mağdur�yet� ve benzer� nedenler �le
yurtlarda barındırılanlardan ve Bakanlık tarafından düzenlenen eğ�t�m, sosyal, kültürel ve sport�f faal�yetlere
katılanlardan yurt ücret� alınmamasına Bakan tarafından karar ver�leb�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtların Açılması, Kapatılması ve Faal�yet Zamanları

Yurtların açılması ve kapatılması
MADDE 15 – (1) Yurtların açılması, h�zmete g�rmes�, kapatılması, n�tel�k ve n�cel�k değ�ş�kl�ğ� yapılması �le

�lg�l� hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan usul ve esaslarla bel�rlen�r.
(2) Yurtların olağanüstü olarak sürel� veya süres�z kapatılmasına neden olan durumlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yurtta kalan öğrenc�ler�n huzur ve güvenl�ğ�n� sarsıcı veya yok ed�c� olayların çıkması.
b) Yurdun b�r bölümünün dah� olsa mevzuata aykırı maksatlarla veya yurt �dares�n�n �zn� olmayan faal�yetler

�ç�n kullanılması.
c) Yurtta, yurt öğrenc�s� olmayan k�ş�ler�n uyarıya rağmen kalmaya devam etmeler�.
ç) Yurdun genel düzen�n�n bozulması, �daren�n çalışma, öğrenc�ler�n �se güven �ç�nde barınma �mkânlarının

ortadan kalkması.
d) Yetk�l� merc�ler�n em�rler�n� d�nlemeyerek, b�r kısım öğrenc�ler tarafından da olsa yurdun �şgal ed�lmes�

veya toplu d�ren�şe geç�lmes�.
e) Yurdun bulunmasına esas ün�vers�te veya b�r�mler�n�n faal�yet�ne son ver�lmes�.
f) Yurtta barınmakta olan öğrenc�ler�n bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davranışta bulunmaları.
(3) Yurtların olağanüstü nedenlerle sürel� veya süres�z kapatılmasına karar verme yetk�s� Bakana a�tt�r.
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(4) Yurdun olağanüstü nedenlerle kapatılması hal�nde yurt derhal boşaltılır. Gerekt�ğ�nde güvenl�k
kuvvetler�nden yardım �sten�r.

Yurtların faal�yet zamanları
MADDE 16 – (1) Yükseköğret�m kurumlarının eğ�t�m-öğret�me başlaması ve kapanması d�kkate alınarak;

yurtların yen� öğret�m yılı açılış tar�hler�, yaz tat�l� kapanışları �le yaz tat�l� süres�nce hang� yurtlardan ne g�b� şartlarla
faydalanılacağı Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Barınma Süreler� ve İz�nler

Barınma süreler�
MADDE 17 – (1) Öğrenc�ler yurtlarda, normal öğren�m süres� kadar barındırılır.
(2) Yurtta barınan öğrenc�ler, yükseköğret�m programına devam ederken b�r defaya mahsus aynı �l veya �lçede

ün�vers�te veya bölüm değ�şt�rmeler�, yatay veya d�key geç�ş yapmaları hal�nde yen� öğret�m kurumunun normal
öğren�m süres� sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler.

(3) Yurtta barınan öğrenc�ler, yükseköğret�m programına devam ederken b�r defaya mahsus farklı �l veya
�lçede ün�vers�te veya bölüm değ�şt�rmeler�, yatay veya d�key geç�ş yapmaları hal�nde öğren�m görecekler� �l veya
�lçede yurda yerleşmek �ç�n yen�den müracaat ederler. Bu öğrenc�ler, yen� öğret�m kurumunun normal öğren�m süres�
sonuna kadar yurtta barınırlar.

(4) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenc�ler, okula kayıt tar�hler� esas alınarak normal öğren�m süres�
kadar barınırlar.

(5) B�r öğret�m kurumundan mezun olup �k�nc� b�r öğret�m kurumunda öğren�m görmeye başlayan öğrenc�ler,
�k�nc� öğret�m kurumunun normal öğren�m süres� kadar barındırılır.

(6) B�r yükseköğret�m programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrenc�, d�ğer b�r yükseköğret�m programında
ç�ft ana dal veya yan dal eğ�t�m� alması hal�nde ç�ft ana dal veya yan dal öğren�m süres� kadar daha barındırılır.

(7) Yurtlara kayıt �şlem�, öğret�m yılı �ç�nde hang� tar�hte yapılmış olursa olsun, öğret�m yılı sonunda öğrenc�
b�r yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

(8) Öğrenc� affından yararlanarak yen�den öğren�me başlayan öğrenc�ler başvuruda bulundukları tar�hte
bulundukları sınıf esas alınarak ara sınıf olarak değerlend�r�l�r.

(9) Öğrenc� değ�ş�m programları kapsamında geç�c� olarak yurt �ç�nde farklı şeh�rde öğren�m görecek yurt
öğrenc�ler�, öncel�kl� olarak öğren�m göreceğ� şeh�rdek� yurtlara nakled�l�rler. Söz konusu öğrenc�ler, dönüşler�nde �se
esas öğren�m gördükler� şeh�rdek� yurtlara y�ne öncel�kl� olarak nakled�l�rler.

(10) Yurtta barınmakta �ken öğrenc� değ�ş�m programları kapsamında geç�c� olarak yurt dışında öğren�m gören
öğrenc�ler, dönüşler�nde öncel�kl� olarak yurda yerleşt�r�l�rler.

(11) Ücrets�z barınmakta �ken öğrenc� değ�ş�m programı �le yurt �ç� ve yurt dışında öğren�m görecek
öğrenc�ler�n dönüşler�nde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değ�ş�kl�k olmaması hal�nde ücrets�z barındırılmasına
devam ed�l�r.

(12) Yurtta barınmakta �ken öğret�m kurumunda kayıt donduran öğrenc�ler dönüşler�nde öncel�kl� olarak yurda
yerleşt�r�l�rler. Kayıt dondurulan süreler normal öğren�m süres�nden sayılmaz. Kayıt donduran öğrenc�ler, normal
öğren�m süres� kadar barındırılır.

Öğrenc� �z�nler�
MADDE 18 – (1) Yurtlara g�r�ş çıkış saatler� ve öğrenc� �z�nler� �le �lg�l� hususlar Bakanlık tarafından usul ve

esaslar �le bel�rlen�r.
Hastalık ve d�ğer sebeplerle yurttan geç�c� ayrılmalar
MADDE 19 – (1) Hastalık ve d�ğer sebeplerle yurttan geç�c� olarak ayrılmak �steyen öğrenc�ler�n barınma

hakkı, ücretler�n� zamanında ödemek ve yurt �dares�ne b�lg� vererek durumlarını belgelend�rmek koşuluyla; hastalık
durumunda rapor süres�nce, d�ğer sebeplerle ayrılmalarda �se b�r ay süreyle saklı tutulur. Bu süre sonunda yurda
dönmeyen öğrenc�ler�n yurtla �l�ş�kler� kes�l�r.

Geç�c� barınma
MADDE 20 – (1) Yurt ve barınma amacıyla kullanılan h�zmet b�nalarında geç�c� barınma �le �lg�l� usul ve

esaslar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

ALTINCI BÖLÜM
D�s�pl�n İşlemler�

D�s�pl�n cezaları
MADDE 21 – (1) Öğrenc�ler; Bakanlık tarafından tesp�t ed�len yurt kurallarına uymak zorundadırlar. Aykırı

harekette bulunanlara uyarma, kınama ve yurttan çıkarma cezaları uygulanır.
(2) D�s�pl�n cezası ver�lmes�n� gerekt�ren b�r f��l veya hal�n öğrenc�n�n yurtta barındığı sürede gerçekleşmes�

durumunda; öğrenc� kaydını s�ld�rm�ş olsa dah� d�s�pl�n �şlem� başlatılır.
Uyarma cezası
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MADDE 22 – (1) Uyarma cezası; öğrenc�n�n, yurt �ç�ndek� davranışlarında daha d�kkatl� olması hususunda
yazılı olarak uyarılmasıdır.

(2) Uyarma cezasını gerekt�ren f��l ve haller aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yurt b�na ve tes�sler�nde başkalarını rahatsız edecek şek�lde; yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı

söylemek, ses ve görüntü aletler�n� kullanmak ve gürültü yapmak, k�ş�lerle olan �l�şk�ler�nde kaba ve saygısız
davranmak.

b) Yurt odaları ve müşterek kullanıma ver�len yer ve eşyanın tem�zl�k, tert�p ve düzen�ne özen göstermemek,
odasını veya çevres�n� tem�z tutmamayı alışkanlık hal�ne get�rmek.

c) Yatağını düzeltmemek.
ç) Yurt odalarında veya h�zmete ver�lm�ş olan soğutucularda kokuşmuş, bozulmuş y�yecekler bulundurmak,

tem�zl�ğ�ne ve kullanımına özen göstermemek.
d) Yurt eşya ve malzemeler�n�n yer�n� �z�ns�z değ�şt�rmek.
e) Z�yaret amacıyla ayrılmış yer ve zamanlar dışında z�yaretç� kabul etmek.
f) Su ve elektr�k tüket�m�nde �srafa sebep olmak.
g) Da�m� �kametgâh adres�ndek� değ�ş�kl�ğ� en geç otuz gün �çer�s�nde yurt �dares�ne b�ld�rmemek.
ğ) Gecey� �z�ns�z veya mazerets�z olarak b�r gün yurdun dışında geç�rmek.
h) Yurda g�r�ş ve çıkış saatler�ne uymamak, �z�ns�z olarak yurttan ayrılmak.
ı) Kullanılmasına �z�n ver�lmeyen yerlerde elektr�kl� ve benzer� ısıtıcı araç ve gereç bulundurmak, bunları

kullanarak y�yecek/�çecek hazırlamak.
�) S�gara yasağına uymamak.
j) Yurt ve tes�sler�nde lokanta, kant�n, çamaşırhane ve benzer� alanlarda kullanılan malzemeler� �z�ns�z olarak

öğrenc� odalarına çıkarmak veya bu malzemelere zarar vermek.
k) İdareye yanlış b�lg� vermek, telefon b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k olması durumunda yurt �dares�n�

b�lg�lend�rmemek, b�lg�ler� güncellememek.
l) Yurt �dares� tarafından �stenen b�lg�ler� eks�k veya yanlış vermek ya da h�ç vermemek.
m) Bu fıkrada sayılan f��l veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.
Kınama cezası
MADDE 23 – (1) Kınama cezası; öğrenc�ye yurt �ç�ndek� davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak

b�ld�r�lmes�d�r.
(2) Kınama cezasını gerekt�ren f��l ve haller aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yurttan ayrılırken veya yurt �dares�nce gerekl� görülen durumlarda dolap, bavul ve benzer� özel eşyalarının

aranması �ç�n, yurt �dares�n�n gerekl� �şlemler� yapmasına engel olmak.
b) Her ne şek�lde olursa olsun yurt �dares�nden �z�n almadan bağış veya yardım toplamak.
c) Yurt b�na ve tes�sler�ne �z�ns�z �lan, poster veya af�ş yapıştırmak veya bunları dağıtmak.
ç) Yurt b�na ve tes�sler�ne veya dem�rbaş eşyaya zarar vermek.
d) Yurt �dares�nce ya da �daren�n �zn�yle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değ�şt�rmek.
e) Başkasının beslenme yardımını kullanmak veya başkasının yararlanmasını sağlamak.
f) Yurtta, huzur ve d�s�pl�n�n sağlanması �ç�n yurt �dares�nce konulan kurallara uymamak, �daren�n

çalışmalarını güçleşt�rmek.
g) Yurt yönet�c�ler�n�n veya yurt d�s�pl�n kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak

ya da d�s�pl�n yönünden tak�p ve soruşturmayla �lg�l� �şler� engellemek.
ğ) Yasal n�tel�ğ� bulunmayan, kazanç kastı �le oyun oynamak veya oynatmak.
h) Genel ahlak kurallarına uymayan, k�ş� veya toplumu tahr�k eden davranış ve eylemlerde bulunmak, res�m

ve af�ş asmak.
ı)  Yurt görevl�ler�ne hakaret etmek.
�) Yurt arkadaşlarını tehd�t etmek, kavga çıkarmak.
j) Gecey� �z�ns�z veya mazerets�z üst üste �k� gün yurdun dışında geç�rmek.
k) Başkasına a�t eşyayı �z�ns�z kullanmak veya zarar vermek.
l) Yurda alkollü gelmek.
m) Yurt b�na ve eklent�ler� �le açık alanlarında hayvan beslemek.
n) Bakanlık yurtlarında barınmakta �ken Bakanlığın başka b�r yurduna �z�ns�z olarak g�rmek veya barınmak.
o) Yurt kurallarını �çeren taahhütnamede bel�rt�len hususlara uymamak.
ö) Bu fıkrada sayılan f��l veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.
Yurttan çıkarma cezası
MADDE 24 – (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrenc�n�n, öğren�m� süres�nce Bakanlık yurtlarından herhang�

b�r�ne alınmamak üzere yurtla �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�d�r.
(2) Yurttan çıkarma cezasını gerekt�ren f��l ve haller aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Hırsızlık yapmak.
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b) B�l�ş�m s�stemler� vasıtasıyla başkasının k�ş�sel ver�ler�n� hukuka aykırı şek�lde elde ederek zarara sebeb�yet
vermek.

c) Yurt �dares� �le �darec�ler� ve görevl�ler�ne karşı toplu ya da ferd� olarak sözlü veya yazılı şek�lde küçük
düşürücü demeçte bulunmak, bunu özend�rmek, kışkırtmak, tehd�t etmek veya f��l� saldırıda bulunmak.

ç) Basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla Bakanlık veya d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le
yönet�c�ler�ne, yurt görevl�ler�ne, yurt öğrenc�ler�ne hakaret etmek, tehd�tte bulunmak veya aleyhler�nde gerçeğe aykırı
beyanda bulunmak, b�reysel ya da toplu halde eylemlerde bulunmak veya bu eylemlere teşv�k etmek.

d) Ateşl� s�lah, patlayıcı madde, merm�, bıçak ve benzer� salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel
olarak yapılmış bulunan d�ğer alet ve benzer� maddeler� yurda sokmak, yapmak, taşımak, bulundurmak, kullanmaya
teşebbüs etmek, teşv�k etmek veya t�caret�n� yapmak.

e) Devlet�n güvenl�k kuvvetler�ne karşı gelmek, hakaret etmek, f��l� saldırıda bulunmak veya s�lah kullanmak.
f) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n, Anayasada bel�rt�len n�tel�kler�ne aykırı davranışlarda bulunmak, m�ll�

b�rl�k ve bütünlük duygularını zedeley�c� veya bozucu maksatla bayrak veya sembol asmak, kullanmak, marşlar
söylemek, açlık grev�nde bulunmak, oturma eylem� yapmak, pankart taşımak veya asmak, �deoloj�k veya pol�t�k
amaçlı göster�, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek, katılmak veya katılmaya zorlamak.

g) Yurt b�na ve tes�sler� �ç�nde herhang� b�r yere veya dış duvarlarına �deoloj�k maksatla yazı yazmak, res�m
yapmak, af�ş, poster ve benzer� şeyler asmak, astırmak veya dağıtmak.

ğ) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak, örgütün ceb�r, ş�ddet veya tehd�t �çeren yöntemler�n� meşru
gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşv�k edecek şek�lde propagandasını yapmak, bu örgüt ve
kuruluşların eylem ve etk�nl�kler�ne katılmak veya bu eylem ve etk�nl�klerde bulunmak ya da başkalarının bu eylem ve
etk�nl�klere katılması �ç�n baskı yapmak.

h) Sarhoşluk etk�s�yle rahatsız ed�c� davranışlarda bulunmak, yurt �ç�nde alkollü �çk� kullanmak veya
bulundurmak.

ı) Uyuşturucu, uçucu, uyarıcı ve benzer� maddeler� kullanmak, taşımak, bulundurmak, �mal etmek, yet�şt�rmek
veya t�caret�n� yapmak.

�) Gecey� �z�ns�z veya mazerets�z olarak üst üste üç gün yurdun dışında geç�rmek.
j) Yurdun öğrenc�s� olmayan k�ş�ler�n yurda g�rmes�n� sağlamak veya barındırılmasına yardımcı olmak.
k) Yurt öğrenc�ler� üzer�nde s�yas� baskı uygulamak.
l) Terör örgütler�n�n faal�yetler�ne katılmak.
m) Yurt b�nası ve eklent�ler�nde darp etmek suret�yle, k�ş�lere zarar vermek veya öğrenc�ler� s�nd�rmek.
n) Yasaklı yayınları bulundurmak veya dağıtmak.
o) Taks�rl� suçlar �le kısa sürel� hap�s cezasına seçenek yaptırımlara çevr�lm�ş veya aşağıda sayılan suçlar

dışında tec�l ed�lm�ş hükümler har�ç olmak üzere, kasten �şlenen b�r suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hap�s
cezasına ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı
suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat
karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık,
Cumhurbaşkanına hakaret, devlet�n egemenl�k alametler�n� aşağılama, Türk M�llet�n�, Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�,
Devlet�n kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde �mal ve t�caret�, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak
�ç�n satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal ed�nme, ş�ke, teşv�k pr�m�, kanuna aykırı olarak spor
müsabakalarına dayalı bah�s ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve �mkan sağlama, reklamını yapma veya
para nakl�ne aracılık etme suçlarından mahkûm olmak veya bu suçlardan haklarında derdest kamu davası bulunmak
veya yurt b�nası ve eklent�ler�nde bu suçları oluşturacak f��ller� gerçekleşt�rmek.

(3) Yurt müdürü; bu madde hükümler�ne göre d�s�pl�n soruşturması yapılmakta olan öğrenc�ler�n, b�r aya kadar
yurt b�nalarına g�rmes�n� tedb�r olarak yasaklayab�l�r. Bu süren�n her defasında b�r ayı aşmamak üzere uzatılmasında �l
müdürü yetk�l�d�r.

D�s�pl�n cezalarının onay merc�ler�
MADDE 25 – (1) D�s�pl�n kurulu tarafından tekl�f ed�len uyarma cezası yurt müdürünün; kınama cezası �l

müdürünün; yurttan çıkarma cezası Genel Müdürün onayı �le yürürlüğe g�rer.
(2) Yurt müdürünün d�s�pl�n kurulu başkanı olması hal�nde, bu kurulun uyarma cezasına �l�şk�n kararları,

ayrıca b�r onaya gerek kalmadan yürürlüğe g�rer.
D�s�pl�n suçunun tekrarı
MADDE 26 – (1) D�s�pl�n cezası ver�lmes�ne sebep olan aynı f��l veya hal�n öğrenc�n�n yurtta barındığı sürede

tekrarında, b�r derece ağır ceza uygulanır.
(2) Gecey� �z�ns�z ve mazerets�z yurdun dışında geç�rmes� neden� �le ver�len uyarma ve kınama cezalarına

�l�şk�n f��ller�n tekrarında b�r derece ağır ceza uygulanab�lmes� �ç�n söz konusu f��ller�n, �ç�nde bulunulan öğret�m
yılında �şlenm�ş olması gerek�r.

(3) Aynı derecede ceza gerekt�ren, fakat ayrı f��l veya haller neden�yle onaylanmış d�s�pl�n cezalarının üçüncü
kez uygulanmasında b�r derece ağır ceza ver�l�r.
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D�s�pl�n cezasının ağırlaştırılması veya haf�flet�lmes�
MADDE 27 – (1) D�s�pl�n cezası ver�l�rken, öğrenc�n�n yurt �ç�nde ve dışındak� hal ve hareket�, yurt �dares� ve

arkadaşlarına karşı tutumu, f��l veya haller�n ne g�b� şartlar altında �şlenm�ş olduğu, ps�koloj�k durumu ve d�ğer
sebepler de göz önünde bulundurularak b�r derece ağır veya haf�f ceza ver�leb�l�r. Ancak 26 ncı maddeye göre b�r
derece ağır ceza uygulanmış �se bu madde hükmüne göre tekrar ağırlaştırma yapılamaz.

(2) Ceza tesp�t�nde, aynı cezanın ver�lmes�n� gerekt�ren b�rden fazla f��l�n �şlenmes� veya toplu f��l �şlemey�
teşv�k hal�nde b�r derece haf�f ceza uygulaması yoluna g�d�lemez.

(3) B�rden çok cezanın ver�lmes�n� gerekt�ren f��ller�n �şlenmes� hal�nde, her b�r f��le karşılığı olan ceza ver�l�r.
(4) Genel Müdür yurttan çıkarma cezası, �l müdürü kınama cezası tekl�f�n� b�r derece haf�fleteb�l�r.
D�s�pl�n cezasına �t�raz
MADDE 28 – (1) Öğrenc�, d�s�pl�n cezalarının tebl�ğ� tar�h�n� tak�p eden yed� gün �ç�nde d�s�pl�n cezalarına

�t�raz edeb�l�r. İt�razlar; uyarma cezasında �l müdürlüğüne, kınama cezasında Genel Müdürlüğe, yurttan çıkarma
cezasında �se Bakanlığa yapılır.

(2) Uyarma cezasında �l müdürü, kınama cezasında Genel Müdür, yurttan çıkarma cezasında �se Bakan
yardımcısı �t�raz üzer�ne karar vermeye yetk�l�d�r.

(3) İt�raz, kararın uygulanmasına engel olmaz. İt�raz üzer�ne ver�len kararlar kes�nd�r.
(4) Bakan yardımcısı �t�raza konu yurttan çıkarma cezasının uygulanmasını karar ver�nceye kadar durdurab�l�r,

cezayı onaylayab�l�r, b�r alt ceza vereb�l�r ya da kaldırab�l�r.
(5) İt�raz merc�ler�, �t�raz d�lekçes� �le karar ve ekler�n�n kend�ler�ne �nt�kal�nden �t�baren otuz gün �ç�nde

kararlarını vermek zorundadır.
D�s�pl�n kurulunun teşekkülü
MADDE 29 – (1) D�s�pl�n kurulu; her yıl Eylül ayında yurt müdürünün tekl�f�, yurt h�zmetler� müdürünün

uygun görüşü ve �l müdürünün onayı �le teşekkül eder.
(2) D�s�pl�n kurulu yurt müdür yardımcısının başkanlığında, yardımcı h�zmetler sınıfı dışındak� memur

personel arasından görevlend�r�lecek �k� üyeden oluşur. Ayrıca �k� yedek üye aynı usulle tesp�t ed�l�r. Yurt müdür
yardımcısının bulunmaması hal�nde �se yurt müdürü, d�s�pl�n kuruluna başkanlık eder.

(3) Memur personel� herhang� b�r sebeple �k�den az olan yurtlarda d�s�pl�n kurulu �l müdürlüğünce teşekkül
ett�r�l�r.

(4) D�s�pl�n kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu �le alınır. Çek�mser oy kullanılamaz. Oyların eş�t olması hal�nde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

D�s�pl�n kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 30 – (1) D�s�pl�n kurulu, yurtlarda barınan öğrenc�ler�n d�s�pl�n �şlemler� �le �lg�l� konularda karar

alır.
(2) D�s�pl�n kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) D�s�pl�n kurulu başkan ve üyes� dışında yurt müdürü veya görevlend�receğ� personel tarafından, öğrenc�n�n

d�s�pl�n kuruluna sevk�nden önce gerekl� �nceleme ve araştırma yapılır.
b) Görevlend�r�len personel, öğrenc�n�n yazılı �fades�n� alır. Öğrenc� �fades�n�, �fade çağrı yazısının tebl�ğ

tar�h�nden �t�baren yurtta bulunduğunda üç �ş günü, yurtta bulunmaması hal�nde �se yed� �ş günü �ç�nde vermek
zorundadır. Öngörülen süreler �çer�s�nde �fade ver�lmemes� hal�nde, öğrenc� �fade vermekten vazgeçm�ş sayılır.

c) Görevlend�r�len personel, öğrenc�n�n yazılı �fades�n� ve konu �le �lg�l� her türlü b�lg� ve belgeler� de
ekleyerek sonucu b�r rapor hal�nde yurt müdürüne sunar.

ç) Araştırma veya �ncelemen�n yurt müdürü veya görevl� personel tarafından yapılmasını müteak�p, yurt
müdürü gerekl� görürse d�s�pl�nle �lg�l� konuları �k� �ş günü �ç�nde d�s�pl�n kuruluna havale eder.

d) D�s�pl�n kurulu gerek görürse soruşturmayı gen�şleteb�l�r.
e) D�s�pl�n kurulu tarafından öğrenc�n�n savunması alınır. Öğrenc� tebl�ğ tar�h�nden �t�baren yurtta

bulunduğunda üç �ş günü, yurtta bulunmaması hal�nde �se yed� �ş günü �ç�nde yazılı savunma vermed�ğ� takd�rde
savunma hakkından vazgeçm�ş sayılır.

f) D�s�pl�n kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenc�ye ceza ver�lemez.
g) D�s�pl�n kurulu, savunmanın kurula �nt�kal ett�ğ� tar�hten �t�baren üç �ş günü �ç�nde toplanır ve yed� �ş günü

�ç�nde karar ver�r. Bu süre �ç�nde çalışmalar tamamlanmadığı takd�rde ara karar alınarak yed� �ş gününü geçmemek
üzere süre uzatılab�l�r. Karar tar�h�n� tak�p eden �lk �ş günü kararın onay merc�ler�ne �nt�kal� �ç�n gerekl� �şlemler
tamamlanır.

ğ) Karara bağlanacak olayın d�s�pl�n kurulu başkanı veya üyeler�n şahsıyla ya da üçüncü derece dah�l
hısımlarıyla �lg�l� olması hal�nde; d�s�pl�n kurulu başkanı yurt müdürü �se yer�ne �l müdürlüğünce bel�rlenecek
personel, d�s�pl�n kurulu başkanı yurt müdür yardımcısı �se yer�ne yurt müdürü, d�s�pl�n kurulu üyeler�n�n yer�ne �se
kurulda yer alan yedek üye görev alır.

h) Onaylanan d�s�pl�n cezaları D�s�pl�n Kurulu Karar Defter�ne �şlen�r. Karar numarası yurtların h�zmete
açıldığı ay �t�bar�yle yılı bel�rt�lerek her öğret�m yılında yen�den ver�l�r.
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ı) Yeterl� personel bulunmadığı durumlarda d�s�pl�n kurulu yedek üyes� d�s�pl�n kurulunda görevl� değ�lse
gerekl� �nceleme ve araştırmayı yapmak üzere görevlend�r�leb�l�r.

D�s�pl�n cezalarının tebl�ğ�
MADDE 31 – (1) D�s�pl�n �şlemler�ne a�t her türlü tebl�gat öğrenc�ye �mza karşılığı yapılır. Öğrenc� tebl�gatı

almaktan �mt�na ederse durum b�r tutanakla tesp�t ed�l�r ve bu durumda tebl�gat kend�s�ne yapılmış sayılır.
(2) Öğrenc�n�n yurttan herhang� b�r sebeple ayrılması hal�nde 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu

hükümler�ne göre �şlem yapılır.
(3) Öğrenc�, yurttan çıkarma cezasının tebl�ğ�nden �t�baren yurdu terk etmek zorundadır. Ancak yurt müdürü

gerekt�ğ�nde b�r haftaya kadar süre vereb�l�r.
(4) D�s�pl�n cezalarına �l�şk�n ver�ler öğrenc�n�n kaydına �şlen�r ve Bakanlık b�l�ş�m s�stem�ne kayded�l�r.
(5) D�s�pl�n cezaları reş�t olmayan öğrenc�n�n vel�s�ne b�ld�r�l�r. Yurttan çıkarma cezaları �se ayrıca öğrenc�n�n

kayıtlı bulunduğu öğret�m kurumuna yazılı olarak  b�ld�r�l�r.
Adl� �şlemler �le d�s�pl�n �şlemler�n�n b�rl�kte yürütülmes�
MADDE 32 – (1) Aynı olaydan dolayı öğrenc� hakkında adl� �şlem başlatılmış olması, d�s�pl�n �şlemler�n�n

yapılmasını gec�kt�rmez ve d�s�pl�n cezalarının uygulanmasına engel olmaz.
Öğrenc�n�n yurtla �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�
MADDE 33 – (1) Yurtta barınma şartlarından herhang� b�r�n� taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhang�

b�r�n� sonradan kaybetm�ş olanların yurtla �l�ş�kler� kes�l�r. D�s�pl�n hükümler�ne aykırı davrananlar �ç�n �se d�s�pl�n
sürec� �şlet�l�r.

(2) Terör örgütler�n�n eylemler�ne katıldığı tesp�t ed�lenler�n yurtla �l�ş�ğ� kes�l�r ve d�s�pl�n sürec� �şlet�l�r.
(3) Devam etmekte oldukları öğret�m kurumundan b�r aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yen�den

öğren�me başladıkları tar�he kadar yurtla �l�ş�kler� kes�l�r ve yurtta barınmaları �ç�n yen�den müracaat etmeler� gerek�r.
(4) İl�ş�k kesme �şlem� yurt müdürü tarafından re’sen uygulanır. İl�ş�ğ� kes�len öğrenc�ler en geç üç �ş günü

�ç�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.
Yurt dışında bulunan yurtlardak� d�s�pl�n �şlemler�
MADDE 34 – (1) Bakanlığın yurt dışında bulunan yurtlarında, bu Yönetmel�ğ�n altıncı bölümünde bel�rt�len

�ş ve �şlemler� yürütecek merc�ler Bakan tarafından bel�rlen�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

M�saf�rler�n yurtla �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�
MADDE 35 – (1) Barındıkları yurt ve d�ğer h�zmet b�nalarında huzur ve d�s�pl�n� bozduğu veya �daren�n

çalışmasını güçleşt�rd�ğ� tesp�t ed�len m�saf�rler�n yurtla �l�ş�ğ� kes�l�r. İl�ş�k kesme �şlem� yurt müdürü tarafından
re’sen uygulanır.

Normal mesa� saatler� dışında yurtlarda ver�len h�zmet
MADDE 36 – (1) Yurtlarda, Bakanlık tarafından bel�rlenecek usul ve esaslara göre özel h�zmet ve gece

h�zmetler� ver�l�r. Bu h�zmet� yürütmek üzere gerekl� personel bulundurulur. Özel h�zmet ve gece h�zmet�, h�zmet�n
devamıdır.

Yurtların denet�m�
MADDE 37 – (1) Yurtlar, Bakanlık merkez ve taşra teşk�latı tarafından denetlen�r.
Uluslararası öğrenc�ler
MADDE 38 – (1) Uluslararası öğrenc�ler hakkında da bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır. Ancak gerek �k�l�

anlaşmalara, gerekse �lg�l� merc�lerce talep ed�lecek hususlara da�r karar almaya Bakanlık yetk�l�d�r.
(2) Uluslararası öğrenc�ler, Türk vatandaşlığına geçseler dah� 9 uncu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len

öncel�k durumları ve 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yurt ücret� ve güvence bedel� alınmayacak
öğrenc�ler kapsamında değerlend�r�lmez.

Yurt müdürlükler�nde tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 39 – (1) Bakanlık tarafından bel�rlenen defter ve dosyalar yurt müdürlükler� tarafından f�z�k�

ortamda veya Bakanlık b�l�ş�m s�stem�ne �şlen�r.
Başvuru değerlend�rme ve öğrenc� yerleşt�rme �şlemler�
MADDE 40 – (1) Başvuru değerlend�rme ve öğrenc� yerleşt�rme �şlemler� Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden

Bakanlık tarafından yapılır.
Öğrenc� yurt nak�l �şlemler�
MADDE 41 – (1) Öğrenc� yurt nak�l �şlemler� Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
Usul ve esaslar
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürütülmes� �le �lg�l� �ş ve �şlemler Bakanlık tarafından hazırlanacak usul

ve esaslarla bel�rlen�r.
Küçük �şletmeler
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MADDE 43 – (1) Yurtlarda öğrenc�ler�n çeş�tl� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla açılan küçük �şletmeler
hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Atıflar
MADDE 44 – (1) D�ğer mevzuatta yer alan yurttan süres�z çıkarma cezasına yapılan atıflar bu Yönetmel�kte

yer alan yurttan çıkarma cezasına yapılmış sayılır. Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce ver�len yurttan
süres�z çıkarma cezaları, yurttan çıkarma cezası olarak kabul ed�l�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 45 – (1) 9/8/2016 tar�hl� ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğren�m Kred� ve

Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
D�s�pl�n soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �şlenm�ş olan ve d�s�pl�n cezasını

gerekt�ren f��l ve haller veya devam eden d�s�pl�n soruşturmaları hakkında, 45 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan
Yönetmel�k hükümler�, öğrenc�n�n leh�ne olan durumlarda �se bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Yurtlarda barınan öğrenc�ler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten öncek� öğret�m yılında yurtlarda

barınan ve normal öğren�m süres� �ç�nde öğren�mler�n� tamamlayamayan öğrenc�ler, talep etmeler� ve yurt
kapas�tes�n�n yeterl� olması kaydıyla normal öğren�m süreler�ne b�r öğret�m yılı daha eklenerek barındırılır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


