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Üsküdar Üniversitesi  Kız  Öğrenci  Konukevi ,  Üniversitemize 200 m. 
yakınl ıkta 26 odadan oluşmakta olup,  72 kişi l ik  kapasiteye sahipt ir . 
Öğrenciler iki ,  üç,  dört  ve beş kişi l ik  odalarda kalabilmekte,  odalarda 
öğrencilerin kullanabilecekleri  televizyon ve kendilerine ait  çal ışma 
masaları  mevcuttur.  Öğrencilerimiz 24 saat  internet bağlantısına 
odalarında erişebilmektedir.

Konukevinde kalan öğrencilerin Üsküdar Üniversitesi 
Öğrenci  Konukevi  Sözleşmesi  hükümlerine özen 
göstermeleri  ve uyulması  gereken hususlara 
dikkat etmeleri  gerekmektedir.



YÖNETİM

• Konukevi Yönetim ve Disiplin Kurulu (KYDK), Konukevi Müdürü ve Müdür Yardımcılarından oluşur. 

• Konukevinin günlük yönetimi KYDK tarafından belirlenen ilkeler ve alınan kararlar doğrultusunda ve 

KYDK adına Konukevi Müdürü tarafından yapılır.

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

• Konukevi öncelikle lisans ve lisansüstü öğrencilerine hizmet verir.

• Her akademik yıl ve her dönem için konuk kabul ve yerleştirme işlemi, o öğretim yılındaki mevcut 

kapasite bu sözleşme hükümleri ve KYDK tarafından tespit edilen ilke ve kararlar doğrultusunda 

Konukevi Müdürü tarafından yapılır.

• Üniversite Disiplin Kurulu tarafından herhangi bir nedenle Üniversiteden uzaklaştırma cezası almış 

öğrencilerin Konukevinde kalmaya devam etmeleri KYDK’ nın gerekçeli kararı ile mümkündür. 

• Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıkası bulunanlar konukevinde konaklayamaz.

• Konukevi ile yapılan sözleşme süresi bir akademik yılı kapsamaktadır.

GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ

• Konukevi sakinlerinin en geç saat 23.00’te konukevinde olmaları gerekmektedir. 

• Her gece saat 23.00’te öğrenciler odalarında kontrol edilerek yoklamaları alınır.

• Belirtilen saatte odasında bulunmayan öğrenci yoklamasını vermek üzere Güvenlik Görevlisi ile 

görüşmek ve yoklamasını vermek zorundadır. 

• Konukevinden dışarıya çıkma saati son olarak saat 22.00’ye kadardır. Saat 22.00’den sonra öğrenci 

kartları kapıları açmaz.

• Saat 23.00’te konukevinde bulunmayan öğrencinin bilgisi öğrenci velisine telefonla aranarak haber 

verilir.

İZİN DİLEKÇELERİ

• Geceyi konukevi dışında geçirmek isteyen öğrenci, o gecenin gündüzünde izin formunu doldurarak 

konukevi idaresine bildirir. 

• Konukevinden bir süre için izinli ayrılanların süre bitiminde konukevine dönmeleri, süre uzatma 

taleplerini de konukevine haber vermeleri gerekmektedir. Aileler izin sürelerinden haberdar edilir.

• Konukevi dışında izin alınarak geçirilen günler ve geceler için ücrette herhangi bir indirim veya 

değişiklik yapılmaz.

YERLEŞİM DÜZENİ

• Öğrencilerin odalarına yerleşimlerine Yönetim karar verir. 

• Öğrenciler yerleştirildikleri oda haricinde başka bir odada kalamaz. Ancak Konukevi Yönetiminin 

gerekli gördüğü hallerde veya konuğun oda değiştirme talebini haklı bulması halinde oda durumlarının 

müsaitliği göz önüne alınarak oda değişikliği yapılabilir. 

• Odalardaki demirbaş eşyaların yerleri Yönetimin izni olmadan değiştirilemez, eklemeler (masa, dolap 

vs.) yapılamaz.







ZİYARETÇİLER

• Konukevi sakinlerinin ziyaretçileri yönetimin izni olmadan odalara çıkamaz, 

sadece izin verilen mekânlarda kabul edilirler. 

• Saat 19.00’dan sonra misafir kabul edilmez.

ÇAMAŞIR VE ÜTÜ İŞLERİ

•  Konukevi sakinleri çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme işlerini bu işler 

için ayrılan mekânlarda yapabilirler. 

•  Şahsi kullanım için gerekli temizlik malzemelerini kendileri temin ederler.

•  Makine ve ütülere zarar veren konuklar zarar bedelini ödemekle 

yükümlüdürler. 

•  Çamaşır makinelerinde ayakkabı, terlik, çanta vb. eşyalar yıkanamaz. 

•  Koridorlarda bulunan ütüler, saat 23.00’ten sonra, oda sakinlerine 

vereceği rahatsızlık dolayısıyla kullanılamaz. 

•  Makineler kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılır, gereksiz enerji 

sarfiyatına yol açacak şekilde kullanılamaz. 

•  Çamaşır yıkama süresi sonunda çamaşırlar mutlaka makinelerin içinden 

çıkarılmalı ve odalara götürülmelidir. Ortak alanlarda kişisel malzemeler 

bırakılmamalıdır.

KONTROL

•  Öğrencilerin odaları ve eşyaları; güvenlik, temizlik ve sözleşme 

hükümlerine, konukevi kurallarına uygunluğunun kontrolü amacıyla 

Konukevi İdaresi tarafından belli zamanlarda kontrol edilebilir.

KAYIP-ZARAR

•  Konukevi sakinlerinin değerli-değersiz eşyalarının sorumluluğu 

kendilerine aittir. 

•  Kayıp, çalıntı, zarara uğrama durumlarıyla karşılaşmamaları için 

kendilerine tahsis edilen dolap ve çekmecelerini kilitli tutmaları 

gerekmektedir. 

•  Kayıp, çalıntı veya zarara uğrama durumundan Konukevi İdaresi ve 

çalışanları sorumlu tutulamaz. 



GİYİM KURALLARI

• Konukevi içindeki tüm ortak alanlarda başkalarını rahatsız etmeyecek giysilerle bulunmak gerekir. 

• Giyinip, soyunma durumlarında etrafın ilgisini çekmemek ve rahatsız etmemek için perdelerin kapalı 

bulundurulması gerekmektedir.

SESSİZLİK

•  Konukevi sakinleri çevrelerine rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmaları, yüksek sesle oda ve 

koridorlarda konuşmaları, müzik dinlemeleri veya huzur bozucu davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

•  Televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletler kısık sesle veya kulaklıkla dinlenmelidir. 

•  Oda televizyonları ve ışıklar, oda ve yan oda arkadaşlarını rahatsız etmemek için, erken uyumak 

isteyenlerin haklarını korumak adına saat 23.30’da kapatılmalıdır. 

•  Saat 23.00’te güvenlik görevlisi tarafından yapılan yoklamadan sonra bu konuda yapılan uyarılar 

önemle dikkate alınmalıdır. Bu saatten sonra uyumak istemeyen odayı terk edip yemek salonunda 

oturabilir ya da etüt odasında ders çalışıp kitap okuyabilir. 

•  Koridorlarda bulunan banyolar, oda sakinlerine verdiği rahatsızlıktan dolayı saat 23.00’ten sonra 

kullanılamaz. 

YEMEK SİPARİŞLERİ

• Dışarıdan verilen yemek siparişleri, sipariş verildikten sonra lobiye inilip beklenmelidir.

• Güvenlik görevlisi gelen siparişi almak ya da haber vermek zorunda değildir. 

• Gece saat 23.00’ten sonra yemek siparişi verilmemelidir. 

• Gelen yemekler odalarda yenmez, temizlik ve hijyen gereği Yemek Salonunda tüketilmelidir.

KAHVALTI SAATLERİ

• Kahvaltı sabah saat 07.50’de başlar. 

• Standart kahvaltı tabağı olarak servis edilen menü her konuk için bir adettir. 

• Kahvaltı odaya çıkarılmaz, depolanmaz.

• Kahvaltı servisi saat 10.45’te biter.

TEMİZLİK

• Öğrenciler odalarını düzenli tutmalıdırlar. 

• Sabahları temizlik görevlilerinin sağlıklı bir temizlik yapabilmesi için yatakların kapatılması, yerdeki 

gereksiz eşyaların toplanması, bir terlikten fazla terlik veya ayakkabı bırakılmaması gerekir. 

• Cam önlerinde ve klimaların üzerinde eşyalarınız olmamalıdır.  

• Askılardaki gereksiz kıyafetler dolaba alınmalıdır. 

• Hiçbir şekilde görsel kirlilik oluşturacak dağınıklık ve fazlalık oluşturulmamalıdır.







ORTAK ALAN TEMİZLİĞİ 

•  Kullanılan tuvaletler ve banyolar temiz bırakılmalı, sifon mutlaka 

çekilmelidir.

•  Banyolarda kişisel malzeme bırakılmamalı, artık pislikler alınmalıdır. 

•  Konukevine ait saç kurutma makineleri odalara alınmamalı, ortak lavabo 

dolabına bırakılmalıdır.

•  Ortak kullanılan yemek salonunda ve mutfakta yemek artıkları masaların 

üzerinde bırakılmamalı, çöpler çöp kutusuna atılmalı, kişisel bulaşıklar 

yıkanmalı ve öğrenciler kendilerine ait bardak, tabak, tencere gibi 

malzemeleri mutfakta bırakmamalıdır. 

•  Öğrenciler buzdolaplarından, kendilerine ait olmayan yiyecekleri 

alamazlar ve gereğinden fazla malzeme depolayamazlar.  Kullanma tarihi 

geçmiş yiyecekler bekletilmeyip çöpe atılmalıdır. 

ETÜT ODASI

•  Öncelikle bu alanlarda sessiz olunmalıdır.

•  Masaların üzerinde kişisel ders malzemeleri bırakılmamalıdır. 

•  Çalışma bittiğinde bütün eşyalar alınarak salon terk edilmelidir. 

•  Etüt odasına yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

ÇEVRE SAĞLIĞI 

•  Gereksiz plastik ve kağıt kullanımı dünya ve çevre geleceği için çok dikkat 

edilmesi gereken en önemli unsurdur. İhtiyaçtan fazla plastik ve kağıt 

bardak, kağıt peçete kullanılmamalıdır.

Üsküdar Üniversiteli olmak en iyi empati yapan olmak demektir. Toplu 

yaşamda huzur,  birbirimize göstereceğimiz saygıyla oluşur.  ‘’Bulmak 

istediğin gibi bırak’’ ilkesinde “bırakma” kısmında ne kadar dikkatli ve özenli 

olursak,  sürekli ve sağlıklı bir temizlik oluşturabiliriz. 



KIZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cd. No:63 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

0 216 400 22 22 - 3005

MERKEZ YERLEŞKE

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14, 34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

GÜNEY YERLEŞKE

Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No:23, 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

ÇARŞI YERLEŞKE

Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad. 34664 Üsküdar / İstanbul / Türkiye 

 bilgi@uskudar.edu.tr

ÜÜ.BR.0019 Revizyon No:0 (07.08.2018)


