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Giresun İlim Yayma Cemiyeti Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İlim Yayma Cemiyeti Giresun Şubesine bağlı bir iktisadi işletmedir. 

1 Yurdun Hizmete Açılış - Kapanış Takvimi, Dış Kapı Kapanış Saati ve Sunacağı Hizmetler 

1.1 Hizmete Açılış - Kapanış Takvimi 

Giresun Üniversitesi standart akademik takvimi baz alınarak yurt açılış ve kapanış tarihi tayin edilmiştir. Bu tarihlere göre; 

Güz dönemi (1. Dönem):  Ders başlama tarihi ile açılır son sınav tarihi (bütünlemenin son sınavı) ile kapanır. 19.9.2016 - 27.1.2017  

Bahar dönemi (2. Dönem): Ders başlama tarihi ile açılır ve son sınav tarihi (bütünlemenin son sınavı) ile kapanır. 13.2.17 - 16.6.2017 

Güz ve Bahar dönemi bir ders yılını (sezon) belirtmektedir ve yıllık anlaşma bu tarihleri kapsamaktadır. Üniversite akademik takvimde 

değişiklik olması halinde gerekli güncellemeler yıllık ücret sabit tutularak yeni tarihlere göre ilgili maddelerde yapılacaktır. 1. Dönem 

ve 2. Dönem hizmet gün sayısı toplamı, Yıllık Toplam Hizmet Gün Sayısını belirtmektedir. 2016-17 için 253 gündür.  

Not: Tıp Fakültesi, İslami ilimler, TÖMER, Yabancı Diller Yüksek Okulu.. vb., farklı akademik takvim uygulayan bölümler kendi 

akademik takvimleri geçerli olacak şekilde güz(1. dönem) ve bahar(2. Dönem) dönemi yurt açılış ve kapanış tarihleri düzenlenir. Ancak 

30 Haziran 2017 den sonra dersi olanlar için yurt hizmet vermeyecektir. Yıllık ücret bulundukları yerleşkelere göre standart olarak 

uygulanır.  

Akademik Takvimi Farklı Bölümler için yurt hizmet açılış kapanış tarihleri; Bölüm:____________________________.  1 . Dönem 

(___/___/_____-- ___/___/_____) 2. Dönem (___/___/_____ -- ___/___/____) Yıllık Toplam Hizmet Gün Sayısı: ……... ‘ gündür. Günlük 

Standart Ücret: ………. TL 

1.2 Dış kapı kapanış saati 

Dış kapı kapanış saati 00.00’ dır. Bu saatten sonra, mazeretli durumlar hariç (memleketten gelirken geç saatte otobüsten inmesi, 

hastanede hasta durumda olması, yurtta aniden rahatsızlanması vb.), dışarı çıkışa ve içeri girişe izin verilmemektedir. Dolmuşu 

kaçırmak mazeret değildir. 

1.3 Kurumun Sunacağı Hizmetler 

Hizmetler: 4’ er kişilik odalar, sıcak su, iki öğün yemek (sabah kahvaltısı - akşam yemeği), 1 tane baza, 1 tane yatak, 1 tane elbise dolabı, 

1 tane çalışma masası, 1 tane sandalye, etüt odaları, TV odasıdır. Öğrencilere tahsis edilen araç ve gereçler dönem boyunca şahıslarına 

zimmetlenmiştir verilen zarardan mesuldürler ve zararı karşılamakla mükelleftirler.  

Not: Yıllık anlaşmalar için Yurdun açılış ve kapanış takvimine1 uygun olarak yemek ve diğer hizmetler başlar ve biter. Sezon içinde 

bu durum Günlük Anlaşmalar içinde geçerlidir. Sezon harici Günlük Anlaşmalarda gelen gurup ve ya kişi ile görüşülüp kalacağı süreye 

göre verilecek hizmetler belirlenir. 

2 Yıllık ve Günlük Anlaşmaların Ücretlendirilmesi  

2.1 Yıllık Ücretlendirme 

Bir ders yılı için yapılan anlaşmaları kapsar. İlim Yayma Cemiyeti Giresun Şube Yönetimi’ nin Tüketici Fiyat Endeksini de (TÜFE) dikkate 

alarak belirlediği yıllık fiyatlandırmadır.  

Hizmet günü başlangıcından sonra kayıt yaptıran öğrencilerin yıllık ücreti Kayıtlı Gün Sayısı2 ve Standart Günlük Bedelin3 çarpılması 

ile bulunur ve uygulanır. 

Yıllık ücretlendirmede; öğrenci kayıt olduktan sonra yurtta konaklayıp konaklamaması ücrete etkili değildir. Yurtta konaklamadığı 

günler hesabından düşürülmez çünkü konaklamamak yurdun mecbur bıraktığı bir durum değil öğrencinin kendi hür inisiyatifindedir. 

Ücretler üniversitenin yerleşkelerine ve eski – yeni kayıt olma durumuna göre farklılık gösterir. 2016-17 Sezonu standart akademik 

takvim uygulayan bölümler için Yıllık Standart Ücret ve Günlük Standart Bedel aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Fiyatlara KDV dahildir. 

 

 

                                                                 
1 Madde 1.1 de belirtilmiştir. 
2 Madde 3.2.1 de belirtilmiştir. 
3 Madde 3.2.1 de belirtilmiştir. 
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Yerleşke 

Yeni Kayıt Eski Kayıt 

Yıllık Standart Günlük standart Yıllık Standart Günlük Standart 

 Debboy  4300 TL  17,00 TL  4100 TL  16,20 TL 

 Güre  4100 TL  16,20 TL  3900  TL  15,41 TL 

 Keşap  4000 TL  15,81 TL  4000 TL  15,81 TL 

 Bulancak  3900 TL  15,41 TL  3900 TL  15,41 TL 

Diğer İlçeler  3900 TL  15,41 TL  3900 TL  15,41 TL 
 

NOT: Yurt ücretini ödeyemeyecek derecede mali sıkıntıda olanlar, doğal afetlerden zarar görenler ve şehit olanların çocuklarına 

durumlarını belgelemeleri kaydıyla, uygun indirimler yapılabilecektir. Erken ayrılmalarda indirimler iptal edilerek hesaplama yapılır. 

2.1.1 Depozito 

Kayıt esnasında 300 TL depozito alınır. Eğer taksitli ödeme yapılacaksa kayıt esnasında 700 TL ücret tahsil edilir kalan ücret Haziran 

/2017 son taksit olmak üzere uygun şekilde taksitlendirilebilir. Sözleşmeye aykırı herhangi bir durum olmaz ise son taksitten depozito 

miktarı düşülür. Peşin ödemelerde4 depozito sezon sonunda sözleşmeye aykırı bir durum olmaz ise iade edilir. Öğrenci kaynaklı zararlar 

depozitodan tanzim edilir. 

2.1.2 Ödeme Şekilleri 

2.1.2.1 Peşin Ödeme 

Kesin kayıt tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yıllık ücretin tamamının ödenmesi durumudur. Peşin ödemelerde 250 TL indirim 

uygulanmaktadır. 250 TL indirim sezon başlangıcında geçerlidir. Daha geç kayıt olanların indirimi sezon sonuna kadar kayıtlı olacağı 

süre kayıtlı gün sayısı5 üzerinden hesaplanır ve uygulanır. Geç kayıt olanların indirim miktarı; 250 TL’ nin Toplam Hizmet Gün Sayısına6 

bölümü ve Kayıtlı Gün Sayısının7 Çarpımı ile hesaplanıp ve uygulanır. Ödemeler Mail Order, POS, Çek, Banka Hesabımıza Havale/ EFT/ 

Yatırılarak veya elden nakit olarak yapılabilir. 

Çek ile peşin ödemelerde indirim Çek’ in vade tarihine göre hesaplanır. Vade tarihinden sonraki kısmın indirimi uygulanır. 

NOT: Peşin ödeme indirimi yurttan sezon sonu gelmeden kayıt sildirme durumu (erken ayrılma) gerçekleşirse iptal edilir. 

2.1.2.2 Taksitli Ödeme 

Kayıt esnasında 700 TL peşinat alınır. Kalan miktar (son taksit en geç Haziran / 2017 de ödenmesi koşuluyla) uygun taksitlere 

bölünebilir. Taksitin miktarı aylık bedel anlamına gelmez. Yıllık ücretin taksit sayısına bölünmesi ile oluşan ücrettir. Aylık miktar: 

Standart Günlük Bedel ile ay içindeki gün sayısı çarpılarak bulunur.  

Taksitler; Mail Order, POS, Çek, Banka Hesabımıza Havale/ Eft/ yatırılark veya elden nakit olarak ödenebilir. 

2.1.2.2.1 Taksitlerin Gecikmesi veya Ödenmemesi Durumu 

Ailenin maddi sıkıntısı belgelendiği takdirde ödemelerde en çok iki taksit gecikmeye müsaade edilir. Bu sıkıntı; doğal afet, velinin işten 

çıkarılması vb. olağan üstü durumlardır. Keyfi gecikmelerde öğrencinin yurtla ilişiği kesilir ve atılma8 statüsüne uygun ücretlendirme 

yapılır.  

2.2 Günlük ücretlendirme 

Yurdun hizmete açılış ve kapanış takvimi Yıllık Yapılan Anlaşmalar için geçerlidir. Sezon içinde kısa vadeli (1 aya kadar olan 

konaklamalar), sezon harici daha uzun tarihli konaklamalar için günlük ücretlendirme uygulanır. Yurt kuralları aynen geçerlidir ve 

uyulmadığı takdirde konaklamaya müsaade edilmez.  

Günlük ücret: Sezon9  içinde yemek dahil 35 TL olarak ücretlendirilir. Zarar meydana gelir ise tahsil edilir, yok ise başka ücret talep 

edilmez. Sezon harici zamanlarda verilecek hizmete ve konaklanacak zamana göre muhatap ile belirlenir.  

                                                                 
4 Madde 2.1.2.1 belirtilmiştir. 
5 Madde 3.2.1 de belirtilmiştir. 
6 Madde 1.1 belirtilmişti. 
7 Madde 3.2.1 de belirtilmiştir. 
8 Madde 3.2.1.4 de belirtilmiştir. 
9 Madde 1.1 de belirtilmiştir. 



GİRESUN İLİM YAYMA CEMİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU 
2016-17 YURT SÖZLEŞMESİ 

 

4 
Aksu Mah. İlker Sok No: 10 – MERKEZ / GİRESUN           0454 225 8687                 ww.giresuniyc.org.tr                           giresuniyc@hotmail.com 

Konaklama Süresi: ……. gün,  Günlük Ücret: …………TL  Toplam Ücret: …….……TL 

3 Ayrılma (İlişik kesme) Çeşitleri ve Uygulanacak Müeyyideler (Yıllık Anlaşmalar İçin Geçerlidir) 

3.1 Sezon Sonunun Gelmesi Durumu 

Sezon sonu ayrılmalarında sözleşme sona erdiği için eğer öğrenci kaynaklı zarar yok ise ekstra ücret talep etmeden yurttan kayıt silinir. 

Zarar mevcut ise öğrenciden veya veliden tahsil edilir. Ödenmeyen borç kalırsa veli müteselsil kefil sayılır. 

3.2 Sezon İçinde Sözleşme Süresi Dolmadan Kayıt Sildirme (Sözleşmeyi Bozma, Erken Ayrılma) Durumu 

Bu durumun vukuunda maddi müeyyide mevcuttur. Erken ayrılma (yıllık yapılan sözleşmeyi bozma) durumu söz konusu olursa peşin 

ödeme indirimi ortadan kalkar. Ücretlendirme indirimsiz olarak hesaplanır. Sözleşmede belirlenen ekstra ücret (tazminat) eklenir. 

Yurttan ayrılırken ödenmeyen borç kalırsa veli müteselsil kefil sayılır. 

3.2.1 Erken Ayrılmalarda Ücretlendirme 

Kayıtlı Gün Sayısı: Kayıt tarihi ile ayrılış tarihi arasındaki kalan gün sayısıdır (Kayıt tarihi yurt hizmetinin başladığı günden önce ise 

hizmetin başladığı gün üzerinden hesaplanır. Hizmetin başladığı gün veya sonra ise kayıt olduğu tarihten itibaren hesaplanır.). Güz 

dönemi son hizmet günü ve bahar dönemi ilk ders tarihi arasındaki günler hizmet verilmediği için kayıtlı gün sayısı hesaba katılmaz. 

Standart Günlük Bedel: Fakültelerin bulunduğu yerleşkelere göre belirlenmiştir. Yıllık standart bedelin Yıllık Toplam Hizmet Gün 

Sayısına10 bölünmesi ile bulunur. 

Mazeretli ayrılma: Kayıtlı Gün Sayısı*Standart Günlük Bedel 

Keyfi Ayrılma: Sözleşmedeki Toplam ücret alınır. 

Atılma: Sözleşmedeki Toplam ücret alınır. 

3.2.1.1 Mazeretli Ayrılma 

Yatay geçiş, hastalık durumu, okulu bırakma vb. yurt idaresinin kabul edeceği türden olağanüstü ihtiyaçtan kaynaklı ayrılma 

durumlarında kayıtlı gün sayısı standart günlük bedel üzerinden hesaplanır, öğrenci bu ücreti ödeyerek yurttan ayrılabilir. Yurda zarar 

durumu söz konusu ise zarar bedeli tahsil edilir.  

3.2.1.2 Keyfi Ayrılma 

Mazeretli ayrılmayı kapsamayan öğrencinin şahsi isteği üzerine erken ayrılmaları kapsar. Bu durumda Sözleşmedeki toplam ücret 

öğrenciden veya veliden tahsil edilir. 

3.2.1.3 Atılma 

Yurttan atılma işlemleri disiplin kurulu kararı ile olur. Disiplin kurulu; Yurt müdürü, Müdür Yrd., Öğrenci Başkanından oluşur. Atılma 

işlemin gerçekleşmesi için oy çokluğu aranır.  

Mazeretli Ayrılma, Keyfi Ayrılma dışındaki erken ayrılmalar bu statüdedir. Bu durumda sözleşmedeki Toplam ücretin tamamı öğrenci 

veya veliden tahsil edilir. Yurda zarar durumu söz konusu ise zarar bedeli de tahsil edilir. Atılma işlemi gerçekleştikten sonra öğrenci 

maksimum 5 gün içinde yurttan ayrılmak zorundadır. 

4 Odada Kullanılabilecek ve Kullanılmayacak Araç ve Gereçlerin Durumu 

Temel ihtiyaç malzemeleri (havlu, battaniye, yorgan, diş fırçası, diş macunu, kıyafet, kitap vb.) hariç yurtta odada araç - gereç kullanımı 

idarenin kontrolündedir ve iznine tabidir. TV (televizyon), Su ısıtıcılarının her türlüsü, elle yapılan ısıtıcıların her türlüsü, piknik tüpü, 

tüplü katalitik veya tüple çalışan diğer araç ve gereçlerin odada kullanımı kesinlikle yasaktır. Bıçak, tornavida vb. kesici delici alet 

bulundurulması yasaktır. Bulundurulması durumunda idare el koyar ve duruma göre yurt ile ilişiğini kesebilir (Atılma statüsünde). 

Elektrikli battaniye, elektrikli soba kullanımı yurt idaresinin müsaadesine bağlı olarak ihtiyaç hali söz konusu olursa (ör: kalorifer 

arızalanırsa vb.) kullanılabilir, haricen yasaktır. 

Laptop, radyo, şarj cihazı, gece lambası, netebook, tablet PC, cep telefonu, fön makinesi, saç düzleştirici, portable oyun cihazları vb. 

tehlike arz etmeyecek araç ve gereçler diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde odada kullanılabilir. 

                                                                 
10 Madde 1.2. de belirtilmiştir. 
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5 Sağlığa Zararlı Ürünlerin Kullanımı 

Yurt binasının içinde veya avlusunda sigara ve nargile kullanımı yasaktır. Bu kurala uymayanlar velisine bilgi verilerek yurttan atılır. 

Öğrencinin alkol (bilinçli hareket etmeyi engelleyen içecekler; rakı, bira, şampanya vb.) kullandığı tespit edilmesi halinde uyarı 

yapılmaksızın velisine bilgi verilerek yurttan atılır.  

Doktor müsaadesi olmadan kullanılan herhangi bir uyuşturucu madde (bonzai, hap, ot, baly, tiner, çakmak gazı vb.), kullanımı mevzu 

bahis olursa ilgili kamu kuruluşuna (emniyet) ve veliye bilgi verilir. Ardından atılma işlemi uygulanır. 

Bu metinlerde yer almayan ama sağlığa zararlı veya toplum içinde kullanımı hoş karşılanmayan herhangi bir ürünün veya maddenin 

kullanılması durumunda öğrencinin yurtta kalması ile alakalı karar yurt idaresindedir. 

6 Yurt Binasına ve Yurda Ait Eşya, Araç-Gerece Zarar Verme Durumu  

İsteyerek (bilinçli şekilde) zarar verilirse tamir ücretine ek olarak tazminat (tamir ücreti kadar) alınır. Çünkü art niyetli bir durum vuku 

bulmuştur.  Durum tekrarlanırsa tamir bedeli alınarak öğrenci yurttan atılır. (atılma statüsünde) 

İstemeden zarar verilirse (depresyon durumu veya kazara) sadece tamir bedeli alınır. 

7 Diğer hususlar 

Kablosuz internet sözleşmenin bir gereği değildir. Arz-talep dengesi gözetilerek uygun şekilde kurulabilir. Kurulması idarenin 

inisiyatifindedir. Kurulması durumunda 23.59’ da kapatılıp gündüz 10.00’ da açılır. 

Bilgisayar odası gece 00.30 da kapatılıp 10.00 açılır. (ödev hazırlama durumu söz konusu olursa ilgili personele müracaat edilerek 

ihtiyaç giderilene kadar kontrollü şekilde bilgisayar odası açık tutulur.) 

Yurtta çevreyi rahatsız edecek derecede sesli konuşmak, müzik dinlemek, şarkı söylemek vb. durumlarda öğrenci uyarılır. Toplu yaşam 

alanlarında huzur bozucu bu tip davranışların art niyetli şekilde tekrarı durumunda öğrencinin yurt ile ilişkisi kesilir (atılır). 

Odaların temizliği ve düzeni öğrenciye aittir. Bu nedenle öğrenci eşyalarını dağıtmamak, kalkınca yatağını toplamak, odada yiyecek 

içecek bulundurmamakla mükelleftir. Haftalık oda kontrolleri idareciler tarafından yapılır. Düzenli olmayan, dağınık olan oda üyeleri 

uyarılır düzelme olmaz ise odalar arası rotasyona tabii tutulur ısrarla düzelme olmaz ise yurtla ilişiği kesilir (atılır). Özellikle tuvalet ve 

banyolara azami dikkat edilmelidir. Bu alanları pis kullanan öğrencilerin tespiti halinde uyarılır. Düzelme olmaz ise yurttan atılır. 

Yurt duvarlarına, camlarına, panolarına, elbise dolaplarına, odadaki duvarlara vb. yurdun hiçbir yerine idareden izinsiz yazı, poster, 

tablo, afiş vb. asılamaz, yazı yazılamaz. Odalar oda üyelerine zimmetlidir. Zararlardan oda üyeleri mesuldür.  

Oda üyeleri arasında uyuşmazlık söz konusu olursa önce uyuşmazlık giderilmeye çalışılır, giderilemezse ve uygun oda varsa oda 

değişikliğine gidilebilir. Uygun oda yoksa ortak paydada buluşulamazsa sıkıntı oluşturan öğrenci veya öğrenciler yurttan atılır. 

Etüt salonlarında ki masaların temizliği öğrenciye aittir. Herkes kendi kullandığı masayı temizlemekle yükümlüdür.  

Ütü yurt tarafından karşılanmayacaktır.  Öğrenciler kendileri temin edecektir. 

Yatak çarşafı (lastikli olmak zorunda), Alez (yatak koruyucu), Battaniye, Yorgan, Yastık, Yastık kılıfı yurt hizmeti kapsamında değildir. 

Öğrenci kendi tedarik etmek zorundadır ve yatak çarşafı, alez, yastık kılıfı kullanılmak zorundadır. 

Kavga, küfürleşme, dövüş, ağız dalaşı vb. insana yakışmayan ve toplum içinde hoş karşılanmayan durumlar vuku bulursa taraflar la 

görüşülüp veliye konu ile alakalı bilgi verilir. Taraflar arası uyuşma olmaz ve haksız taraf tespit edilmiş ise haksız tarafın, tespit 

edilememiş ise iki tarafında yurtla ilişiği kesilir (atılır). Uyuşma olur ve tekrarlanma durumu olmaz ise sadece uyarılır ve veliye bilgi 

verilir. Tekrarlanırsa yurttan atılır. 

Öğrenciler paralarını ve değerli eşyalarını ortada açıkta bırakmamalıdırlar. Günlük harçlığı çekip gerisini bankada tutmaları ya da fazla 

paralarını yurda gelince yurt idaresine teslim etmeleri gerekmektedir. Çünkü kaybolan değerli eşya ve paradan yurt idaresi sorumlu 

değildir. 
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Öğrenci yurtta konaklamayacağı zamanlar yurt idaresine bilgi vermelidir. Bilgi vermeden yurda gelmeyen öğrenciden yurt idaresi 

sorumlu değildir. Yurda izinsiz gelmeme durumunda eğer veli talep ederse bilgi verilir. İzinsiz gelmemeler sıklaşırsa idarenin gerekli 

görmesi halinde öğrencinin yurt ile ilişiği kesilir (Atılır).  

Çamaşır makineleri makine başına; toz deterjanı öğrenci alırsa 2 TL, toz deterjanı yurt karşılarsa 2,5 TL olarak ücretlendirilir. Yurtta 

ilgili kişi makineyi makine odasını açar ve kapar. Çamaşırlarını kurutma ütüleme öğrenciye aittir. 

Okey, tavla, kâğıt oyunları, şans oyunları (iddia, milli piyango, kazı kazan vb.) yurt idaresinin kabul etmeyeceği türden oyunlar yurt 

içinde ve yurt etrafında oynanması yasaktır. Cinsel içerikli yayınların izlenmesi, basılması, çoğaltılması, dağıtılması yasaktır.  

Konferanslara katılım mecburidir. Her dönem (bahar ve güz dönemleri) iki kez mazeretsiz katılmayan öğrencinin yurt ile ilişiği kesilir 

(atılır). Mazeretler belgelenmek zorundadır ve konu ile alakalı yurt idaresinin en az bir gün önceden bilgilendirilmiş olması 

gerekmektedir.  (geçerli mazeretler; il dışında olma, aile bireylerinin Giresun’a öğrenciyi ziyarete gelmiş olması, Giresunlu ise o hafta 

ailesini ziyarete gitmiş olması vb.) 

Her türlü açık ve ya gizli siyasi propaganda yurt içerisinde yasaktır. Siyasi parti bayraklarını, afişlerini ve ya siyasilerin posterlerini genel 

kullanım alanlarında açmak ya da asmak yasaktır. Aksi söz konusu olursa öğrenci uyarılır. Propagandist davranışların devam etmesi 

durumunda yurttan atılır. Herkes kendi hür siyasi fikrine sahiptir fakat farklı ideolojik veya siyasi görüşlerin çatışmaması ortam huzuru 

açısından önemlidir. Bu tip bir çatışma ortamı oluşmaması için siyasi veya ideolojik propagandanın her türlüsü yurt içinde yasaktır. 

Yemekhaneye şort ve atletle girilmesi yasaktır. Bina içinde de bu kurala uyulması mecburidir. 
 

Not: Kurallara ısrarla uymayan öğrenciler yurttan atılır. 

8 Sözleşmenin Ücret Bilgileri 

 

Yukarıda belirtilen maddeler dikkate alınarak ___________________ T.C. Kimlik Numaralı 

____________________________________ ile bir ders yılı için anlaşmaya varılmıştır.  
 

İş bu sözleşme taraflar arasında okunup anlaşıldıktan sonra çift nüsha halinde imza altına alınmıştır. 3 yaprak 6 sayfadan oluşur. 

Herhangi bir anlaşmazlık söz konusu olursa çözüm Giresun Mahkemeleri’nin salahiyetine bırakılmıştır. 
 

Öğrenci       Veli (Müteselsil Kefil)                        Yurt Müdürü  

Ad - Soyad – İmza      Ad - Soyad – İmza – Yakınlık                      Ad - Soyad – İmza 

                                      Metin BEK 

2016-17 Yıllık / Günlük Anlaşma TL  

Devreden borç TL 

İndirim TL 

Depozito TL 

Toplam TL Yazı ile:  


