İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
VİLLA YURTLAR SÖZLEŞMESİ
ÖĞRENCİ EVLERİ 2018 – 2019

LÜTFEN BU DOKÜMANIN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
BU DOKÜMAN PEK ÇOK SORUYA CEVAP VERDİĞİ GİBİ, SİZ VE
“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ EVLERİ” ARASINDA YASAL VE BAĞLAYICI SÖZLEŞMEDİR.
TANIMLAR Bu sözleşmede geçen bazı ifadelerin
tanımlamaları aşağıdaki gibidir:
AKADEMİK YIL
21 Eylül 2018’den 24 Haziran 2019’a kadar devam eden süre.
ARA TATİL
Derslerin yapılmadığı, Öğrenci Evlerinin kapılı olduğu, güz
ve bahar dönemleri arasındaki süre.
YÖNETİM OFİSİ
Kız ve erkek Öğrenci Evlerinde haftanın 7 günü hizmet veren
ve tüm sorunlarını ilettikleri yerdir ve 7/24 hizmet verir.
ÖN ÖDEME
Öğrencilerin oda rezervasyonunun garanti altına alınması
için yapılması gereken ödeme.
ÖĞRENCİ EVLERİNE GİRİŞ
Oda sakininin giriş formuna yazması ile başlar. Giriş süreci
tamamlandığında, anahtarların teslim alınıp alınmadığına
bağlı kalınmaksızın sözleşme aktif hale geçmiştir.
ÖĞRENCİ EVLERİ TEMSİLCİLERİ
Villadaki sakinlerin kendi aralarında seçtikleri temsilci.
ÇIKIŞ YAPMA
Yönetim Ofisini odayı boşaltma kararınız konusunda
bilgilendirdiğiniz tüm kişisel eşyalarınızı odadan boşalttığınız, gerekli evrak işlerinizi tamamladığınız ve anahtarları
Yönetim Ofisine teslim ettiğiniz zamandır.
ODA
Bir yada daha fazla öğrenciyi barındıran tek bir oda.

Öğrenci Evleri Yönetimi, öğrencilerin gereksinimlerini
karşılanıp, rahat düzenli ve güvenli bir barınma ortam
yaratarak eğitim-öğretimlerini kolaylaştırmayı, sosyal ve
kültürel gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır
Bu kontrat, Üniversitenin belirlemiş eğitimsel hedeflerini, sağlık ve güvenlik standartlarını ve Üniversitenin
Öğrenci Davranış kurallarını temel olarak hazırlanmıştır.
Üniversite Evleri Yönetimi tüm kalan öğrencilerin
birbirlerine değer verdiği ve saygı gösterdiği bir topluluk yaratılmasında aktif rol oynamalarını beklemektedir.

KALMA KOŞULLARI
Öğrenci Evleri uygun yer olmasına bağlı olarak Lisans Öğrencileri için sağlanmıştır. Üniversiteye kayıtlı fakat tam zamanlı
statülerini kaybetmiş öğrencilerde bu sözleşmenin koşul ve
şartlarına uymakla yükümlüdürler. Öğrenci Evleri Yönetimi,
Öğrenci Davranış Kuralları ihlali neticesinde uzaklaştırılmış
yâda ödemelerini uygun yapmamış herhangi bir öğrenciyi
sonraki yıllarda kabul etmeme hakkını elinde tutar. Öğrenci
Evleri Yönetimi uygun gördüğü takdirde öğrencileri odadan
odaya, yurttan yurda transfer edebilir.
a. Yönetimsel Oda Ayarlamaları: Öğrenci Evleri Yönetimi,
yönetimsel gerekliliklere dayanarak herhangi bir zamanda
öğrenciye oda ayarlaması yapma yâda oda değiştirme
hakkını kendinde saklı tutar. Bu durum odalarının verimli
kullanılması amacıyla yâda davranış bozukluğu yâda
sözleşmeye aykırı davranılması sonucu yaptırımlar gereği
öğrencilerin başka odaya transferini de içerir. Acil durumlarda, yurt öğrencileri kaldığı villa yurttan alınıp İstanbul Arel
Üniversitesinin sahip olduğu bir tesiste kısa süreli misafir
edilebilinir.
b. Kısa Süreli Oda Ayarlamaları: Geç başvuru sahipleri
kalıcı bir oda müsait oluncaya kadar kısa süreli bir odaya
verilebilirler. Kalıcı oda müsait olduğunda, yurt öğrencileri 48
saatlik tebligat süresi içinde oda transferini gerçekleştirmeyi
kabul eder.
GÜZ YARIYILI YURTLARA GİRİŞTARİHLERİ
Yurtlara giriş tarihi: 21 Eylül 2018 tarihinden itibaren başlar.
Sözleşme Tarihinden önce Yurtlara Giriş: Eğer başvuru sahibinin yukarıda belirtilen yurtlara geliş tarihinden önce özel bir
programa katılması Üniversitenin bir bölümü tarafından
gerekli kılındıysa başvuru sahibi belirtilen giriş tarihinden
önce giriş yapabilir. Bu durumda “Sözleşme Tarihi Öncesi
Yurtlara Giriş Talebi Formu” doldurulması zorunludur.
Talepleri uygun görülen adayların girişleri kabul edilebilir.
Sözleşme tarihi öncesinde yurda girişler için ücretler
orantılandırılmış oda fiyatları üzerinden fiyatlandırılacaktır.
Oryantasyon programlarında akademik danışmanlık gibi
sebeplerle erken gelen başvuru sahipleri için istisnalar
yapılacaktır.

Yurtlara Geç Girişler: Başvuru sahibi güz dönemi için giriş
tarihinden 1 hafta sonra gelmeyi planlıyorsa Öğrenci Evleri
Yönetim Ofisine yazıyla, e-posta veya telefonla bildirmek
zorundadır. Aksi takdirde yurt kaydı silinebilir ve yerine bir
başkası yerleştirilebilir.
Bahar Yarıyılı Geliş Tarihi: 16 Şubat 2019 dur.
Belirlenen tarihten önce geliş bahar dönemi için kabul edilemez.
Geç Gelişler: Bahar döneminin açıldığı günden sonra yurda
gelecek başvuru sahipleri, Öğrenci Evleri Yönetimini bahar
döneminin başladığı günden önce yazıyla ya da telefonla
bilgilendirmek zorundadır.
SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER, İHLAL VE ÇARELER
Öğrenci Evleri Yönergesi, kural, düzenlemeler ve bu sözleşmedeki koşul ve şartlara uyulmaması disiplin cezası, mali
yaptırımlar ve uzaklaştırılma ile sonuçlanabilir. Öğrenci Evleri
Yönetimi öğrencileri gerekli gördüğünde yurttan uzaklaştırabilir.
Bu Sözleşme Öğrenci Evleri Yönetimi tarafından aşağıda
belirtilen herhangi bir sebep için sonlandırılabilir, değiştirilebilir yâda düzeltilebilir.
a. Davranışlarınız çalışan personel, oda arkadaşların ya da
yurttaki diğer kişiler tarafından aşırı dikkat gerektiriyorsa,
b. Yaptığınız aktiviteler ve faaliyetler kendi sağlığınızı ve
güvenliğinizi tehlikeye atıyorsa yâda diğer öğrencilerin
güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atıyorsa,
c. Aşırı ve düzeni bozucu davranışlar gösteriyorsanız,
d. Yukarıda belirtilen “öğrenci evlerinde kalma koşulları”
artık devam etmiyorsa,
e. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini, Öğrenci Evleri Yönergesini, Kural ve Düzenlemeleri
ve bu sözleşmede belirtilen koşulları çiğneme veya ihlal
ettiğiniz takdirde,
f. Üniversitenin Öğrenci Davranış Kurallarını ihlal ettiğinizde
yâda Üniversite tesislerine ve mallarına zarar verdiğinizde
Üniversitedeki ilgili yetkililerin uygun görmesi halinde disiplin
soruşturmasına, cezai takibata, adli teftişe, yasal ücret
ödemeye ve zarar verilen tesis ve malların yenilenmesi
maliyetlerine maruz kalırsınız.
g. Öğrenci Evleri Yönetimi bir öğrenciyi başka bir odaya yâda
yurda transfer edebilir, öğrenci evlerinden atabilir.
SÖZLEŞMEYE UYMAMA
Öğrenci Evleri yönetimi, bu sözleşmedeki hükümleri ihlal
ettiğini görürse öğrencinin öğrenci evleri hizmetinden faydalanmasını feshedebilir, öğrenciyi başka odaya yâda villa yurda
taşıyabilir.

AYRILMA
Öğrencinin yurt ücretlerini ödemediğinden yâda üniversitede
kayıtlı öğrenci olma durumu sona erdiğinden dolayı Öğrenci
Evlerinden ayrılırsa “Sözleşmenin iptali” gerçekleşecektir.
Eğer öğrenci üniversitenin Öğrenci Davranış Kurallarını yâda
bu sözleşmeyi ihlal ettiği için yâda sözleşmenin hükümlerine
uymadığı için Üniversitenin ilgili birimleri vasıtasıyla Disiplin
cezası alır ve Öğrenci Evlerinden ayrılırsa ücret iadesi
yapılmayacaktır.
Dönem içinde evden ayrılmalarda;
a. Birinci ayın içinde evden ayrılmak isteyen öğrenciler, ayın
son haftası içinde yönetime bildirilerek ve ay sonuna kadar
çıkışları yaparak ve yıllık oda ücretinin ¼ nü ödeyerek evden
ayrılabilirler.
b. İkinci ay içinde evden ayrılmak isteyen öğrenciler, yıllık oda
ücretinin 2/4 ünü ödeyerek,
c. Üçüncü ay ve sonrasında ayrılmak isteyen öğrenciler,
ayrılmaları durumunda, yıllık oda ücretinin tümünü öder,
ancak depozitosu iade edilir.
SORUMLULUK
a. Odalarda, bahçede, çamaşır odasında ve diğer ortak
alanlarda kişisel malların zarar görmesi ya da
kaybolmasından Öğrenci Evleri Yönetimi sorumlu değildir.
b.
Yurt
odalarının
kilitli
tutulması
kalanlarının
sorumluluğundadır.
SÖZLEŞMENİN İPTALİ
Öğrenci Evlerinde kalacak öğrenciler, yönetimce belirlenen
süre boyunca kalacaklarını kabul ederler; ancak aşağıda
belirtilen koşulları çerçevesinde sözleşmeyi iptal isteğinde
bulunabilirler.
a. Öğrenci evlerine kabul edilmiştir fakat kayıt üniversiteye
yaptıramamıştır ya da kaydını iptal ettirmiştir.
b. Üniversiteden ayrılma, mezun olma, eğitim amaçlı
üniversite onaylı bir programa (yurtdışında eğitim, Erasmus
gibi) katılıyor olma, okuldan atılma (uygunsuz davranışlar
sebebiyle okuldan atılma hariç tutulacaktır) ya da
üniversiteye kaydı reddedilme
ÇIKIŞ PROSEDÜRLERİ
a. Çıkıştan en az 24 saat önce Öğrenci Evleri Yönetimini
haberdar etme,
b. Öğrenci Evleri Yönetiminden alınan İlişik Kesme belgesini
onaylatma.
c. Kişisel eşyalarınızı kaldırma ve tüm anahtarları yönetime
teslim etme,
d. Dönemim bittiği son gün boşaltıyorsanız saat 19.00 ‘a
kadar boşaltma.

POSTA VE E-POSTA
Öğrenci evleri sakinleri, kaldıkları süre zarfında bildirimde
bulundukları e-posta hesaplarını kontrol etmeleri zorunludur. Tüm duyuru ve bildirimler öğrencinin e-posta adresine
yapılmaktadır.
2. DAVRANIŞ KURALLARI
a. Öğrenci Evleri sakininin Üniversite’nin Öğrenci Davranış
Kuralları’nda belirtilen herhangi bir suçu işlemesi veya işlenmesine yardımcı olması, okuldan uzaklaştırma ya da atılma,
yaptırımlarıyla sonuçlanabilir.
b. Öğrenci evleri yerleşkesinin tüm açık ve kapalı alanlarında,
alkollü içecek ve tüm uyuşturucu maddelerin tüketilmesi ya
da bulundurulması yasaktır.
c. Öğrenci Evleri sakinlerinin, gereksiz gürültü çıkaran, topluluk huzurunu bozan ya da topluluk düzeninde yaşamaya
gönülsüz olduklarını gösteren davranışlarda bulunmaları
yasaktır.
d. Rahatsızlık verici bir gürültüyü durdurmak için personel
yurt sakininin odasına girebilir.

Kişilerin pencere eşiğine oturması ya da vücutlarının bir
kısmını pencere eşiğinden sarkıtması yasaktır. Pencere
tellerinin çıkarılması yasaktır. Çatılardan, çıkıntılardan veya
pencerelerden bir şey atılmamalı, düşürülmemeli veya
dökülmemelidir. Pencerelere veya kapılardan dışarıya bir şey
atılmamalıdır.
Yurt sakinlerinin balkonlarından dışarıya atlamaları ya da
içeriye tırmanmaları yasaktır. Bu kuralın ihlali 50 TL para
cezasından yurtlardan çıkarılmaya kadar çeşitli yaptırımlarla
sonuçlanabilir.
d. Binaların içine veya dışına izinsiz afiş, işaret vb.
yapıştırmak, anten kurmak veya başka şeyler asmak yasaktır.
e. Yetkili personel oda sakininin odasına bakım, rutin
denetim, temizlik veya acil durum sebepleri ile girebilir.
Temizlik çalışanları banyoları düzenli olarak temizler. Banyo
tesisleri temizlik veya bakım personeli tarafından hizmet
verilirken kullanılamaz.
f. Ortak alanlarda uyumak yasaktır.

e. Kesici, delici, (tören kılıcı vb dahil) ateşli silahlarla, patlayıcı
(havai fişek dahil) tüm silahların getirilmesi yasaktır.

4. YANGIN GÜVENLİĞİ

f. Teşvik, reklam, promosyon ve ticari faaliyetler tüm alanlarda yasaktır.

binayı acilen boşaltmalıdır. Binayı boşaltma konusundaki

2. EKİPMAN KULLANIMI

alarmının test veya tamir edileceği durumlarda ilgili uyarılar

a. Yurtların içinde bisiklet, kaykay, paten, top ya da frizbiyi de
içeren ve bunlarla sınırlı olmayan tüm spor ekipmanlarının
kullanımı yasaktır.

en az 24 saat önce her yurdun giriş kapısına asılacaktır.
a. Havai fişek, mum, tütsü, yakıt, gaz lambasını içeren ve

b. Spor ekipmanları belirlenen alanlarda ya da odalarda
tutulmalıdır. Yasak olan alanlarda bırakılan spor ekipmanları
sahipsiz kabul edilir ve atılabilir.

veya yakılması yurt sakinlerinin sağlığı ve güvenliği açısından

c. Yurt ekipmanları, gereçleri ve mobilyaları belirlenmiş
yerlerinden kaldırılmamalı veya başka yere taşınmamalıdır.
Kötü kullanım, yerini değiştirme, zarar verme ya da hırsızlık
durumlarında ceza uygulanacaktır.

voltajı ile uyumlu olması ve CE onaylı olması gerekmektedir.

3. TESİSLER

ızgara) yasaktır.

a. Binaları ve alanları içeren kurum tesislerine izinsiz girilmesi
ya da tesislerin izinsiz kullanılması yasaktır.

d. Dekoratif ışıklandırmalar (dizili ışıklar) aynı prize

b. Öğrenci Evleri Ofisi tarafından izin verilmeyen birisinin bir
villa yurtta bulunması, mülke izinsiz giriştir. Mülke izinsiz
giren kişiler villa yurtlardan çıkarılabilir ve ayrıca Üniversite’nin Öğrenci Davranış Kuralları gereğince disiplin işlemine
tabi tutulabilirler.

prizine bir tane dekoratif ışık seti takılmalıdır.

c. Öğrenci Evleri sakinlerinin çatılarda, binaların kenarlarında
veya dış çıkıntılarında bulunmaları yasaktır. Binaların dış
çıkıntılarına hiçbir şey konulmamalı, yerleştirilmemeli veya
sergilenmemelidir. Pencereler raylarında kalmalıdır.

Her alarmda acil durum olarak davranılmalı ve tüm kişiler
istisna, yangın alarmının test veya tamir edilmesidir. Yangın

bunlarla sınırlı olmayan yanıcı malzemelerin bulundurulması
tehlikelidir ve villa yurtların içinde yasaktır.
b. Tüm cihazların ve elektrikli aletlerin 110 volt 60 devir
c. Mikrodalga fırınlar yasaktır. Açık ısı kaynaklı cihazlar
(örneğin mini fırın ya da ekmek kızartıcı) veya termostat
kontrolü olmayan cihazlar (örneğin elektrikli ocak veya

takılmamalıdır. Bir anahtarlı uzatma kablosuna veya duvar
e. Lava ve disko lambaları dahil her çeşit lambalar ve tavan
ışıkları

şapka,

havlu

veya

diğer

kumaşlarla

örtülemez/kaplanamaz.
f. Öğrenci Evleri Ofisi yangın ekipmanı ile oynayanların,
yanlış alarm çalanların, kasti yangın çıkaranların, Öğrenci
Evlerinde havai fişek bulunduranların veya yakanların tespit
edilmesine yönelik bilgi sağlayanlara 100 TL ödül verecektir.

g. Denetmenin denetleyeceği, Öğrenci Evlerinde yasak olan
eşyalar ve davranışlar şunlardır:
• Her çeşit mum (fitilli ya da fitilsiz)
• Tütsü veya benzeri nesnelerin yakılması
• Bina içinde herhangi bir türde sigara içilmesi
• Bina içinde mum, tütsü veya diğer nesnelerin yakılması ve
herhangi bir türde sigara içilmesiyle ilgili kanıt
• İç girişlere normal çıkış yollarını engelleyen kalın perdeler
asılması
• Elektrikli ocaklar, ızgaralar
• Tavanda yanıcı malzemeler bulunması, tavan ışıklarının
örtülmesi/kaplanması, tavana herhangi bir şey asılması
• Odaların dış kapılarında aşırı miktarda kolay tutuşan
madde bulunması
• Çoklu priz adaptörleri
• Oda ısıtıcıları ve halojen lambalar
• Genel oda düzeni-yurt sakinleri odadan güvenli bir şekilde
çıkabilmelidir.
(Aşağıdaki ‘Oda ve Yurt Bakımı’ bölümüne bakınız).
5. MİSAFİRLER
a. Öğrenci Evleri’nin kuralları misafirler için de geçerlidir.
Misafirlerinin davranışlarından ve verdiği zarardan öğrenci

7. EVCİL HAYVANLAR
Akvaryum balığı dışında evcil hayvan izni yoktur.
8. ODA VE YURT BAKIMI
a. Yurt sakinleri, odalarının ve içindeki mobilyaların bakımını
üstlenmeyi, hijyen ve güvenlik koşullarını sağlamaktan
sorumludurlar. Yanlış şeylerin atılması gibi durumları
önlemek için Öğrenci evleri sakinleri kendi çöplerinin çıkarılmasından, merkezi çöp kutusuna götürülmesinden kendileri
sorumludurlar.
b. Yurt sakinleri, böcek ve kötü kokulardan kaçınmak için
çöplerini ve yemek artıklarını düzenli olarak dışarı çıkarmaktan sorumludurlar.
c.

Öğrenciler

yurttan

çıkış

yapmadan önce odayı

başlangıçtaki düzen ve koşullarda bırakmalıdır. Bu tüm
araçların ve mobilyaların odada ve düzgün bir şekilde yerlerinde olmalarını gerektirir. Öğrenci evleri sakinleri, normal
aşınma ve yıpranma hariç, odalarına ve mobilyalarına
verdikleri tüm zarardan sorumludurlar. Eğer bir odada birden
fazla oda sakini varsa, yönetimin kararına göre, sakinler
birlikte ya da ayrı ayrı sorumlu kabul edilebilir.

evleri sakinleri sorumludurlar

d. Su yatakları yasaktır.

b. Öğrenci evleri sakinleri her zaman konuklarının yanında
olmalıdırlar.

e. Öğrenci evleri sakinleri, kendilerinin ya da misafirlerinin

c. Öğrenci evleri sakinlerinin, önceden oda arkadaşlarının
yazılı onayını alarak, yatılı bir misafiri olabilir. Yatılı misafirlikler bir dönemde 6 gece ile sınırlıdır.

verilen zararlardan tüm villa sakinleri sorumludur.

d. Bahar dönemi final sınavları sonrası bütünlemeler ücretlidir. Akademik takvim bitiminden sonra ücretler Öğrenci
evleri hesabına yatırılarak dekontun yurt yönetimine teslim
edilmesi karşılığında geçerlilik kazanır. Yaz okulu yada bütünleme sınavları için yurt yönetiminin belirlediği odaların dışında kalınamaz.

g. Yurt sakinleri odalarında, banyolarda veya ortak alanlarda

6. ANAHTARLAR VE ÖĞRENCİ KİMLİKLERİ
a. Tüm Öğrenci evleri anahtarları üniversitenin mülkiyetindedir ve çoğaltılamaz.
b. Öğrenci evleri sakinleri, anahtarını, öğrenci kimliğini
herhangi birine ödünç verme, satma ya da devretme izni
yoktur.
c. Öğrenci evleri sakinleri kaybolan veya çalınan anahtarları
zaman kaybetmeden Yönetim Ofisi’ne bildirmelidirler.
d. Verilen bütün anahtarlar ayrılma durumunda iade
edilmelidir. İade edilmeyen anahtarlar için para cezası uygulanacaktır.
e. Anahtarını unutup kapıda kalan öğrenciler Yönetim
Ofisi’nden ücret karşılığı anahtar alabilirler.

verdikleri zararları karşılamayı kabul ederler. Ortak alanlara
f. Öğrenci evleri sakinlerinin boya, tamirat, ışıklandırma veya
elektrik değişimleri yapması ya da yaptırması yasaktır.
tamirat gerektiğinde, yönetim ofisi’ni derhal bilgilendirmelidirler.
9. GÜVENLİK
a. Güvenlik, Öğrenci evleri sakinleri ve yönetimin ortak
sorumluluğudur. Öğrenci evleri sakinleri kendi kişisel güvenliklerini sağlamak için tüm gerekleri yerine getirmelidirler. Dış
kapıları açık veya hizmet dışı bırakarak ya da izinsiz kişilerin
binaya girmesine yol açarak, diğer sakinlerinin güvenliğini
tehlikeye atan öğrenciler disiplin yaptırımına maruz kalırlar.
• Villa giriş kapılarını açık bırakmak yasaktır. Öğrenci evleri
sakinleri odalarının kapılarını kapalı tutmaktan sorumludurlar
• Öğrenci evleri sakinleri, şüpheli hareketleri yönetime
bildirmekten sorumludurlar.
10. SİGARA İÇME
Öğrenci evleri yerleşkesinin bulunduğu tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.

AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ
2018-2019
KIZ ÖĞRENCİ EVLERİ FİYATLANDIRMA

2018-2019
AKADEMİK
YILI

11.689 TL

12.125 TL

12.637 TL

10.083 TL 10.955 TL

12.637 TL

8.400 TL

8.766 TL

9.127 TL

10.955 TL

ERKEK ÖĞRENCİ EVLERİ FİYATLANDIRMA

2018-2019
AKADEMİK 10.083 TL
YILI

12.637 TL

8.400 TL

9.127 TL

10.955 TL

Öğrenci evlerinin ücretinin yarısı yurt kaydı yapıldığında diğer yarısı ise Aralık ayında yapılır.
Öğrenci yurt ücretleri yıllık olarak faturalandırılmaktadır. Ödemeler belirtilen ktedi kartlarına 09 eşit taksitle bölünebilir. (İş Bankası Maksimum,
Garanti Bankası Bonus, Yapı ve Kredi Bankası World, Denizbank Bonus, İngbank Bonus, Şekerbank Bonus, Akbank Axess, Halk Bankası Advantage,
Finansbank, Vakıfbank)

Villa yurtlar aydan aya, dönemlik ya da kısa süreli barınma hizmeti vermezler.

2018-2019

2018-2019
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Sözleşmenin bir yıl daha uzatılmasını istiyorum ve belirtilen tüm koşulları kabul ediyorum.

