EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde kalan öğrencilere
sağlıklı, güvenli, çağdaş ve huzurlu bir ortam sağlamak için gerekli usul ve esasların
düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereği kurulan Ege Üniversitesi
Öğrenci Köyünün yönetilmesi, işletilmesi ve denetim esaslarını kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim
Öğrenci Köyü Yönetimi
MADDE 3- Öğrenci Köyünün yönetimi; Yönetim Kurulu, Müdür ve Bina Yöneticileri
tarafından yerine getirilir.
Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu
MADDE 4- (1) Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu; Rektörün görevlendireceği bir Rektör
Yardımcısı Başkanlığında, Genel Sekreter, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından iki yıl için
seçilecek bir öğretim elemanı, SKS Daire Başkanı, Öğrenci Köyü Müdürü ve blok temsilcileri
tarafından seçilen Öğrenci Köyü Temsilcisinden oluşur. Daha önce disiplin cezası almış öğrenciler
Öğrenci Köyü Temsilcisi olamaz. Seçim sonucunda belirlenen öğrenci köyü temsilcisinin daha önce
disiplin cezası almış olması halinde ikinci sırada en fazla oyu alan seçilir.
(2) Yönetim Kurulu, öğretim yılı başında belirlenecek takvim uyarınca ve gerekli hallerde
Başkanın isteği veya üyelerin önerisi üzerine toplanır.
Öğrenci Köyü Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 5-

(1) Öğrenci Köyünün uygun koşullarda yönetilmesi, öğrencilerin yaşama ve

çalışma koşullarının düzenlenmesi amacıyla prensip kararlarını almak.
(2) Öğrenci Köyünde uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptamak, disiplin işlemlerini karara
bağlamak, yönetimle ilgili istek, öneri ve itirazları incelemek.

(3) Öğrenci Köyüne alınacak öğrencilerin kabul şekli ve başvuran öğrencilerin Öğrenci Köyüne
alınıp alınmayacağına karar vermek.
(4) Gündeme getirilen Öğrenci Köyüyle ilgili istekleri karara bağlamak.
(5) Bu Yönergeyle belirlenen diğer görevleri yapmak.
Öğrenci Köyü Müdürü ve Görevleri
MADDE 6- (1) Öğrenci Köyü Müdürü Rektör tarafından atanır, Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na bağlı olarak çalışır ve denetlenir. Öğrenci Köyü Müdürüne görevlerinde yardımcı
olmak üzere müdür yardımcıları atanır.
(2) Öğrenci Köyü Müdürü Öğrenci Köyünün uygun koşullarda yönetilmesini ve Yönetim
Kurulu’nca saptanan genel kural ve ilkelerin uygulanmasını sağlar, Öğrenci Köyü Müdür
Yardımcılarını ve Bina Yöneticilerini denetler, kendisine iletilen sorunları gidermek için gerekli
önlemleri alır. Ayrıca Yönetim Kurulu kararlarını uygular, sekretaryayı yürütür ve bu Yönergeyle
belirlenen diğer görevleri yapar.
Bina Yöneticileri ve Görevleri
MADDE 7- Rektör tarafından Öğrenci Köyü Müdürünün görüşü alınarak Öğrenci Köyünü
oluşturan her bir blok için atanan bina yöneticileri, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır, Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu ve Öğrenci
Köyü Müdürlüğünce alınan kararları uygular, sorumlu olduğu binanın sekretaryasını yürütür ve bu
Yönergeyle belirlenen diğer görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleyiş
Öğrenci Köyünün Açılması ve Kapanması
MADDE 8 – (1) Öğrenci Köyünün açılma ve kapanma tarihleri Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu
tarafından tespit edilir. Yaz ve yarıyıl tatillerinde Öğrenci Köyünde kayıtlı öğrencilerin hangi
koşullarda Öğrenci Köyünde kalabilecekleri Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
(2) Ege Üniversitesi tarafından düzenlenecek şenlik, spor, kurs, staj ve seminer gibi etkinliklere
katılacak öğrenciler ile yaz aylarında Öğrenci Köyünde misafir olarak kalmak isteyen öğrencilerin
Öğrenci Köyünde barındırılabilmeleri Yönetim Kurulu onayı ile mümkündür.
Öğrenci Köyünün Olağanüstü Kapatılması

MADDE 9 – (1) Öğrenci Köyünde kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini ortadan kaldıran ve
sarsan olayların çıkması,
(2) Öğrenci Köyünün bir bölümünün dahi olsa kanun, tüzük ve Yönergeye aykırı amaçlarla ya da
Öğrenci Köyü yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,
(3) Öğrenci Köyünde, Öğrenci Köyü öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya karşın kalmayı
sürdürmeleri,
(4) Öğrenci Köyünün genel düzeninin bozulması, yönetimin çalışma ya da öğrencilerin güven
içinde barınma olanaklarının kalkması,
(5) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek bir kısım öğrenciler tarafından da olsa Öğrenci
Köyünün işgal edilmesi ya da toplu bir direnişle karşılaşılması,
(6) Deprem yangın, sel gibi diğer mücbir nedenler.
Öğrenci Köyünün kapatılması ile ilgili karar ve kapatma süresi Öğrenci Köyü Yönetim
Kurulu’nun önerisi üzerine Rektör tarafından verilir. Gecikmesinin sakınca yarattığı hallerde Rektör
de kapatma kararı verebilir. Ancak bu durumda Rektör, kapatma kararını bir hafta içinde Üniversite
Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak zorundadır. Üniversite Yönetim Kurulu kararı kesindir.
Öğrenci Köyüne Alınma Koşulları
MADDE 10 – (1) Öğrenci Köyüne girmek isteyen öğrencilerin;
a) Ege Üniversitesi öğrencisi olmaları,
b) Öğrenci Köyü Müdürlüğü tarafından alınan ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan usul ve
esaslara göre ve süresi içinde başvurmuş olmaları gerekir.
(2) Gerekli hallerde verilen bilgiler yerinde soruşturulur.
Öğrenci Köyüne Kabul
MADDE 11- (1) Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu, mevcut kapasite ve başvuru durumuna göre
kabul ölçütlerini saptayarak bir puan çizelgesi hazırlar. Öğrencilerin sıralanması, doldurdukları
başvuru formundaki bilgilerin bu ölçütlere göre değerlendirilmesiyle belirlenecek toplam puan esas
alınarak Öğrenci Köyü Yönetim Kurulunca yapılır.
(2) Öğrencilerin Öğrenci Köyüne girmek için verdiği bilgilerle, yapılan incelemeler sonunda
elde edilen bilgilerin birbirini tutmaması halinde Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu konuyu
değerlendirir. Kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği kanısına varılan öğrenci, Öğrenci Köyüne alınmaz.
(3) Fiziki özürleri raporla belgelendirilmiş öğrenciler sıralamaya tabi tutulmazlar.

(4) Her yılın başında öğrenciler velilerin yazılı onayı ile Öğrenci Köyünün dışında kalabilirler.
Ancak ilgili bina yöneticisine izin formu doldurmak zorundadırlar.
Öğrenci Köyünde Kalma Süresi
MADDE 12- (1) Öğrenci Köyünde kalma süresi, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları için
eğitim süresinin bir yıl fazlası kadardır. Ara sınıflarda Öğrenci Köyüne girenlerin Öğrenci Köyünde
kalma süreleri ise normal eğitim sürelerinden geri kalan eğitim süresinin bir yıl fazlasıdır.
(2) Öğrenci Köyüne kayıt-kabul işlemleri öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun
öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık Öğrenci Köyünde kalma hakkını kullanmış sayılır.
(3) Öğrenci Köyünde kaldığı sırada devam etmekte olduğu bölümünü değiştiren öğrencinin
değişiklikten önceki öğretim yılı veya yılları Öğrenci Köyünde kalma sürelerine sayılır. Üniversite
dışından yatay geçiş yapanların sürelerini Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu belirler.
(4) Yaz Okulu, Staj vb. gibi gerekçelerini belgelemeleri kaydıyla Öğrenci Köyünde kalmak
isteyen öğrencileri ve kalış sürelerini Öğrenci Köyü Müdürlüğü saptar.
(5) Öğrenci Köyüne kayıtlı öğrencilerin, her yıl sonunda Öğrenci Köyü Müdürlüğü tarafından
belirlenen tarihe kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenlerin Öğrenci
Köyüyle ilişkileri kesilir.
(6) Kayıt dondurma dâhil herhangi bir gerekçeyle Üniversite'den ayrılan öğrenciler en geç bir
hafta içinde Öğrenci Köyüyle ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
(7) Mezun olduktan sonra öğrenimlerine lisansüstü düzeyde devam eden öğrenciler, kayıtlarını
yenilemeleri şartıyla Öğrenci Köyü’nde kalmaya devam ederler.
Öğrenci Köyüne Giriş ve Çıkışlar
MADDE 13- Öğrenci Köyüne giriş ve çıkış saatleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Erkek
ve kız öğrenciler velilerinin yazılı onayı olduğu takdirde hafta tatilleri ile bayram tatillerini Öğrenci
Köyünün dışında geçirmek için izin alabilirler.
Öğrenci Köyünden Ayrılma
MADDE 14- (1) Öğrenimine ara veren öğrencilerle, 15 günden fazla süreli raporu olan ve
derslere devam edemeyen öğrenciler bu süre içinde Öğrenci Köyünde kalamazlar.
(2) Üniversiteden mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren Öğrenci Köyünden
ayrılmak zorundadırlar.

(3) Öğrenci Köyü yönetimince verilen izin süresinin bitiminden itibaren üç gün içinde makul bir
mazeret olmaksızın Öğrenci Köyüne dönmeyen öğrencilerle, izinsiz ve mazeretsiz olarak üç gün üst
üste Öğrenci Köyüne gelmeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Köyüyle ilişikleri
kesilir.
(4) Kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenciler geri dönmek istedikleri takdirde tekrar başvuru
yapmak zorundadır.
Öğrenci Köyü Ücretleri
MADDE 15- Öğrenci Köyü ücretlerinin tespiti genel usul, esaslara ve ilgili mevzuata uygun
olarak Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu’nca saptanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri
Disiplin Cezaları
MADDE 16- Öğrenci Köyünde kalan öğrencilere bu Yönergeyle belirlenen esaslara, Öğrenci
Köyü Yönetim Kurulunca veya Öğrenci Köyü Yöneticilerince saptanan ilke kararlarına aykırı
hareket etmeleri halinde uyarma, kınama, geçici çıkarma ve kesin çıkarma cezaları verilir.
a) Uyarma: Uyarma cezası öğrenciye Öğrenci Köyündeki davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır;
1) Öğrenci Köyünün sükûnetini veya ciddiyetini bozacak davranışlarda bulunmak,
2) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,
3) Bina Yöneticisinin tespit edeceği yer ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek,
4) Öğrenci Köyünün temizliğine, odaların düzenine dikkat etmemek,
5) Öğrenci Köyü içine veya dışına rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkarmak (müzik dâhil),
6) Öğrenci Köyü yöneticileri veya Öğrenci Köyünde kalanlara karşı saygı kurallarını aşan
davranışlarda bulunmak,
7) Öğrenci Köyünün demirbaş malzemesinin düzenine, temizliğine ve korunmasına özen
göstermemek,
8) Su, elektrik vb. maddelerin tüketiminde savurganlık yapmak,
9) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak,
10) Yukarıda sayılan fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

b) Kınama: Öğrenciye Öğrenci Köyündeki davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir. Kınama cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır;
1) İdarece izin verilen yerler dışında herhangi bir amaçla elektrikli ısıtıcı ile gazlı, ispirtolu araç
ve gereçler bulundurmak ve kullanmak (Sahibi belirlenmediği takdirde odadaki tüm öğrenciler
sorumlu tutulur.)
2) Geceyi Bina Yöneticisinden izinsiz olarak Öğrenci Köyünün dışında geçirmek,
3) Öğrenci Köyü bina ve eşyalarına zarar vermek,
4) Öğrenci Köyü Yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak,
5) Öğrenci Köyüne alkollü içki getirmek veya içmek,
6) Bina Yöneticisi ve Sorumlusunun otoritesini sarsacak davranışlarda bulunmak,
7) Öğrenci Köyü Yönetim Kurulunca belirlenen ve duyurulan ilke kararlarına uymamak,
8) Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu’nun belirlediği alanlar dışında sigara içmek,
9) Öğrenci Köyünde kumar aletleriyle her çeşit oyun oynamak ve oynatmak,
10) Adaba aykırı aşırı davranışlarda bulunmak,
11) Öğrenci Köyü yöneticilerinin çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
12) İzinsiz oda değiştirmek ve odanın kullanım amacının dışında kullanılmasına müsaade etmek,
13) İkinci defa uyarı almak.
c) Öğrenci Köyünden Geçici Çıkarma: Öğrenci Köyünden geçici çıkarma cezasının süresi,
işlenen fiilin ağırlığı göz önünde bulundurularak Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Geçici çıkarma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır;
1) Yönetimin izni olmadan Öğrenci Köyünde toplantı düzenlemek veya böyle bir toplantıya
katılmak,
2) Öğrenci Köyü Yönetim Kurulunca belirlenen süreyi aşan devamsızlıkta bulunmak,
3) Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca kınama ve daha üstü bir
ceza almak,
4) İkinci defa kınama cezası almak.
d) Öğrenci Köyünden Kesin Çıkarma: Öğrencinin Öğrenci Köyünden sürekli olarak
çıkarıldığının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar, bir daha Ege Üniversitesi
Öğrenci Köyüne alınmazlar. Kesin çıkarma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) Öğrenci Köyüne kayıtlı olmayan Ege Üniversitesi öğrencisi olan ya da olmayan kişi veya
kişileri Öğrenci Köyünde barındırmak,
2) Öğrenci Köyü başvurma formunda gerçeğe aykırı yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak,
3) Hırsızlık yapmak,
4) Öğrenci Köyünün bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanmak ve yönetimin
hizmetlerini engellemek,
5) Yasalarca yasaklanmış kesici, delici veya patlayıcı araçlar bulundurmak veya kullanmak,
6) Öğrenci Köyü Yönetimince belirlenenler yerler dışında kalan yerlere izinsiz olarak yazı
yazmak veya asmak,
7) Öğrenci Köyünde uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak,
8) Bir geçici çıkarma cezasından sonra herhangi bir (Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği dâhil) ceza almak,
9) Geçici çıkarma cezasına uymamak.
Disiplin Cezalarının Onay Mercileri
MADDE 17- (1) Uyarma; Öğrenci Köyü Bina Yöneticisi’nin önerisi ile Öğrenci Köyü Müdürü
tarafından verilir.
(2) Kınama; Öğrenci Köyü Müdürü’nün önerisi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
tarafından verilir.
(3) Öğrenci Köyünden çıkarılma cezaları Öğrenci Köyü önerisi ile Öğrenci Köyü Yönetim
Kurulu tarafından verilir.
(4) Verilen kınama ve çıkarılma cezaları öğrenciye ve ailesine bildirilir.
(5) Çıkarılma cezası alan öğrencilerin Öğrenci Köyü ile ilişikleri kesilir.
(6) Bu Yönergede belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenlere de
suçu işleyenlere verilen ceza verilir.
Disiplin Cezalarına İtiraz
MADDE 18- Öğrenci disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7 gün içinde bir üst
makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz. Öğrenci Köyü Yönetiminin kararına itiraz
Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu’na, Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu’nun kararına itiraz Rektörlüğe
yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 19- Öğrenci Köyünde kalan öğrenci, Öğrenci Köyü yönetiminden teslim aldığı ve
kullandığı bütün eşya ve malzemelerden sorumludur.
MADDE 20- Üniversite Öğrenci Köyünün güvenliği için gerekli önlemleri alır, ancak kaybolan
eşya ve paradan sorumlu tutulamaz. Benzer şekilde, Üniversite, yaz aylarında Öğrenci Köyü
Yönetiminin izniyle Öğrenci Köyünde bırakılan eşyanın göreceği zarardan sorumlu değildir.
MADDE 21- Öğrenci Köyü bina ve eklentilerinde, Öğrenci Köyüne ait demirbaş ve takibe tabi
malzemelerinde yol açılan hasarın karşılığı, ödeme günündeki maliyeti üzerinden hasarı yapana
ödettirilir. Öğrenci Köyü ücretini ödemeyen veya verdiği hasar nedeniyle borcu bulunan öğrencinin
depozitosu iade edilmez.
MADDE 22- Öğrenci Köyünde kalan öğrencilerin eşyaları gereken hallerde Öğrenci Köyü
Müdür ve Yöneticilerince aranabilir. Aramada Öğrenci Köyü Müdürünün yanında bir diğer Bina
Yöneticisi veya Öğrenci Köyü Müdür Yardımcısı hazır bulunur ve hazırlanan tutanak Öğrenci Köyü
Yönetim Kuruluna sunulur.
MADDE 23- Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği maddeleri uygulanır.
MADDE 24- Öğrenci Köyü işletmesinde 24 saat süreyle hizmet esastır. Bu nedenle yeteri kadar
nöbetçi görevli bulundurulur ve bunlar Öğrenci Köyü Yönetim Kurulunca düzenlenen talimata göre
hizmetlerini yürütürler. Gece hizmeti genel görevin bir devamıdır.
Yürürlük
MADDE 25- 26 (yirmi altı) madde halinde hazırlanan bu Yönerge, Senatomuzun 13/02/2015 gün
ve 5/5 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 26- Bu Yönerge hükümleri Ege Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

