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TÜRKİYE DİYANET VAKFI YURTLAR VE SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ

1. YURTLAR VE SOSYAL TESİSLER
İKTİSADİ İŞLETMESİ
1.1.Tarihçesi
Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Türkiye Diyanet
Vakfı’nın stratejik alanlarından olan eğitim-kültür hizmetleri
çerçevesinde 03/07/2007 tarihli Mütevelli Heyeti’nin kararı
ile kurulmuştur. İşletmemiz; gençliğin barınma ihtiyaçlarının
giderilmesi, manevi alanda gençlerimizin yetiştirilmesi ve
onların geleceğe hazırlanması amacıyla yükseköğrenim kız
ve erkek öğrencilerine hizmet vermektedir.
1.2.Misyonumuz
Gençlere huzurlu ve temiz bir ortamda öğrenimlerini
sürdürme imkânı sağlamak; bilgi, inanç ve sanat dünyalarını
inşa etmelerine rehberlik etmektir.
1.3. Vizyonumuz
Ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulan her yerde
misyonumuza uygun barınma hizmeti sunmak.
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2. HİZMET İLKELERİ
•İstikamet
•Kalite
•Katılımcılık
•Adalet
•Hesap Verebilirlik

3. TANIMLAR
TDV: Türkiye Diyanet Vakfını,
İşletme: Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi İşletmesini,
Öğrenci: Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi İşletmesine bağlı yurtlarda barınan öğrencileri,
Yurtlar: Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi İşletmesine bağlı öğrenci yurtlarını,
Disiplin Kurulu: Öğrenci Disiplin Prosedürüne göre kusurlu
davranışları ve yetki alanına giren cezaları karara bağlamak,
onaylamak ve gereken durumlarda İşletme Müdürlüğü’ne
sunmakta sorumlu kurulu,
GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,
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Depozito: Öğrencilerin kayıt esnasında yurda yatırdığı
güvence bedelini,
Peşinat: Kayıt esnasında hizmet için önceden verilen bir
miktar ücreti,
OTS: Otomatik Tahsilat Sistemini,
Akademi: Bilim yapılan topluluğa verilen adı, ifade eder.

4.YURTLARINIZDA KALMAK İÇİN
NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİZ?

İşletmemize ait https://tdvyurt.com.tr web sayfasında
yayınlanmış olan ön başvuru formunu doldurarak
başvurunuzu yapabilirsiniz.
Başvurunuzun onaylanmasından sonra size gelen onay SMS’i
sonucunda yurdumuza giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.
Onay SMS’nin size ulaşmış olması kesin kayıt olduğunuz
4
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anlamına gelmemektedir. Yurtlarımıza kabul şartları için yüz
yüze görüşme sürecine katılmanız gerekmektedir.

5. YURTLARIMIZA KABUL ŞARTLARI
NEDİR?
Yüz yüze görüşme sürecinde aşağıdaki kabul şartlarını
taşımanız halinde kesin kaydınız yapılacaktır.

5
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6. YURTLARIMIZDA YAPILAN
EĞİTİM VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
NELERDİR?
Yurtlarımızda öğrenim gören öğrencilerin; ilmi, fikri, sosyal,
bedensel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla
programlar uygulanmaktadır.

Kurs ve Atölye Çalışmaları
Yurtlarımızda farklı alanlarda kurs ve atölye çalışmalarının
yapılması, öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesini ve
tüm faaliyetlerde daha etkin rol almalarını sağlamaktır.
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında uygulanan farklı eğitim
metotlarıyla öğrencilerin nitelikli bilgiye ulaşması amaçlanır.
Yurtlarımızda farklı alanlarda kurs ve atölye çalışmaları
öğrencilerin gelişimlerini destekler ve tüm faaliyetlerde daha
etkin rol almalarını sağlar.
6
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Atölye çalışmaları sırasında öğrenciler pratik olarak deneyim
kazanıp aynı zamanda teorik bilgilerini de geliştirmektedirler.
Yurtlarımızda; Fikir Atölyesi, Tarih Atölyesi, Edebiyat Atölyesi,
Sanat Atölyesi, Ev İşleri Atölyesi, Değerler Eğitimi Atölyesi vb.
pek çok alanda atölye çalışmaları öğrencilerin organizasyonu
ile gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Çalışması
Öğrencilerimizin proje odaklı ve gönüllük esasına bağlı
olarak sosyal farkındalık alanında etkinlikler ve faaliyetler
yapmalarına imkân tanınır.

7
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Manevi Programlar
Öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri vb. kurumların
desteğiyle etkinlikler ve faaliyetler yapmalarına imkân
tanınır.
Geziler ve Kamplar
Öğrencilerin kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal
yaşam becerileri kazandırmak, moral ve motivasyonlarını
arttırmak maksadıyla kültürel içerikli geziler; dil, kişisel
gelişim, yarıyıl ve yaz dönemi kampları ve tematik kamplar
düzenlenir.
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Sportif Faaliyetler
Öğrencilerin zihni ve bedensel gelişimlerini desteklemek,
sağlıklı yaşama alışkanlığı kazandırmak amacıyla futbol,
voleybol, masa tenisi, satranç, pilates vb. sportif etkinlikler
düzenlenir.

7. YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİ İÇİN
BURS İMKÂNI VAR MIDIR?
Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi
İşletmesi Öğrenci Yurtları yurt içi ve yurt dışından gelen
öğrencilere sıcak, samimi bir ortam sunmanın yanında,
eğitim hayatlarına da katkı sağlamaktadır. Yurt içi Bursluluk
Programları kapsamında öğrenciler Lisans ve Lisansüstü
İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Mezun Destek Burs
Programlarından faydalanabilmektedir.
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İlahiyat Akademi Lisans ve Lisansüstü Burs Programı;
İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde öğrenim gören
lisans ve lisansüstü öğrencilerimize destek olmak amacıyla
Vakfımız Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğünce
belirlenen illerde uygulanan bir burs programıdır. Bu burs
programından yurtlarımızda kalan öğrenciler uygun şartlarda
yararlanabilmektedir.
Özel Destek Akademi Burs Programı ise; yurtlarımızda
kalan başta tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk, eğitim vb.
bölümlerde öğrenim gören öğrencilere, mesleki hedeflerini
gerçekleştirmeleri için destek olmak amacıyla Eğitim ve
Kültür Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen illerde uygulanan
bir burs programıdır. Bu burs programından yurtlarımızda
kalan öğrenciler uygun şartlarda yararlanabilmektedir.
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ÖĞRENCİ REHBERİ

Uluslararası Bursluluk Programları kapsamında yurtdışından
Vakfımızca ülkemize getirilen ve İlahiyat alanında lisans
ve lisansüstü seviyede ülkemizde eğitim gören misafir
öğrenciler yurtlarımızda barındırılmaktadır. Bu öğrencilerin
bursluluk işlemleri Vakfımız Eğitim ve Kültür Hizmetleri
Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Yurtlarımızda barındırılan ve bursluluk programlarına dahil
olamayan öğrencilerimizin müracaatları halinde imkanlar
çerçevesinde İl Müftülüklerinin vermiş olduğu burslardan
yararlanabilmektedir.
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8. YURTLARIMIZDA HİZMET
KALİTEMİZ

•Ferah ve huzurlu odalarımız 1,3,4,5,6 kişiliktir. Oda ücretleri
farklılık göstermektedir.
•Yurtlarımızın çoğunluğunda lavabo ve banyolar oda
içerisinde yer almakta 7/24 sıcak su hizmeti bulunmaktadır.
•Odalarımızda genel olarak yataklar baza şeklindedir. Her
öğrencimiz için öğrenci dolabı ve her odada mini buzdolabı
yer almaktadır.
•Yurtlarımızı daha güvenilir ortamlar haline getirmek amacıyla
7/24 kamera sistemiyle kesintisiz kayıt yapılmaktadır.
12
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•Yemeklerimiz
yurtlarımız
içerisinde
yer
alan
yemekhanelerimizde kendi personellerimiz tarafından
hazırlanmaktadır.
•Bütün yurtlarımızda özel çamaşırhane, etüt odaları, ütü
odası, konferans salonu, mescit, spor salonu vb. alanlar
öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.
•Yurtlarımızda 7/24 kesintisiz internet hizmeti verilmektedir.
•Hafta içi sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; hafta sonu
ise sabah kahvaltısı, öğle yemeği veya sabah ile öğle
öğününün birleştirildiği brunch uygulaması ve akşam
yemeği hizmeti verilmektedir. İkinci öğretim öğrencileri için
yurt idarecilerince uygun görülen saatlerde yemek hizmeti
sağlanmaktadır.
•Yurtlarımızda oryantasyon programları, manevi eğitimler,
sosyal ve kültürel faaliyetler, kamplar, sertifikalı kurslar,
kültürel geziler vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
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9. YURT ÜCRETLERİ VE ÖDEME
ŞEKİLLERİ
Yurt ücreti ödemeleri aşağıda belirtilen seçeneklerle
gerçekleştirilmektedir:
B

Nakit ve
peşin ödeme

Otomatik
tahsilat sistemi
(OTS) ile taksitli
ödeme

A

Pos
cihazıyla
aksitlendirme
C

10. BURSLULUK SÜRECİNİN
SONLANDIRILMASI
Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin bursluluk durumları
Vakfımız Eğitim Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile Yurt
Yönetimlerimiz koordinasyonunda takip edilir.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından burslandırılan öğrenciler
yurtlarımızda ücretsiz barınma desteği sağlanarak kalırlar.
Bursluluktan çıkarmak demek ücretsiz barınma desteği
hakkı sona ermiş anlamına gelir. Öğrencinin yurdumuzda
barınmaya devam etmek istemesi halinde, öğrenci ücretini
ödeyerek barınma hizmetlerimizden yararlanabilir.
16
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Türkiye Diyanet Vakfı Burs Programlarından yararlanan
öğrencilerimizin bursluluğunun devam etme şartı başarı
ortalamasına (GANO) bağlıdır. GANO ve transkript kontrolleri
periyodik zamanlarda Vakfımız Eğitim Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü ile Yurt Yönetimlerimiz koordinasyonunda yapılır.
Bursluluk devam şartlarını sağlayamayan öğrencilerle ilgili
Eğitim Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte sırasıyla yazılı
uyarı, kısmi burs kesintisi ya da bursluluk sonlandırılması
işlemleri uygulanır.
Herhangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası alan veya
okulla ilişiği kesilen, devamsızlık nedeniyle herhangi bir
dersten başarısız olan, disiplin talimatı gereğince veya kendi
isteği ile yurttan ayrılan öğrencinin bursluluğu sonlandırılır.
Türkiye Diyanet Vakfı Burs Programları kapsamında yapılan
akademik, kültürel, mesleki ders ve faaliyetlere katılım
konusunda devamsızlık yapan öğrencilerin bursluluğu
Eğitim Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ve Yurt İdareleri
koordinasyonunda değerlendirilir.
ÖĞRENCİLERİN HANGİ DURUMLARDA YURTLA İLİŞİĞİ
KESİLİR?
1)Yurtlarımızın kapanması durumunda öğrencilerin depozito
ve alacakları iade edilerek yurtla ilişikleri kesilir.
2)Öğrencinin uyması gereken kurallar Yurt İdarecilerince
hazırlanıp yurdun duyuru panosuna asılır. Öğrenci disiplin
17
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yönetmeliğindeki uyarı, kınama cezaları gerektiren durumlar
olduğunda Yurt Disiplin Kurulu toplanarak gerekli cezaları
uygular. Aşağıdaki durumlarda ise öğrencinin yurtla ilişiği
kesilir:
•Yurt çalışanlarını ve öğrencilerini darp etmek ve tehdit
etmek, Yurt Müdürlüğü tarafından konulan kurallara
uymamayı, çalışanlara müdahale etmeyi, uyarı ve
ihtarlara uymamayı alışkanlık haline getirmek.
•Yurt ve çevresinde sigara, alkol, uyuşturucu, uyarıcı
madde, uçucu ve keyif verici madde kullanmak ve
ticaretini yapmak, kumar vb. oyunlar oynamak.
•Yurdun huzurunu bozucu eylem organize etmek.
•Yurda kasıtlı olarak zarar vermek.
•Yurtta silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı vb. araç
bulundurmak.
•Yurtta hırsızlık yapmak.
•Yurt idaresinden izinsiz olarak yurtta bir yakınını,
arkadaşını barındırmak.
•Yurt Müdürlüğü’nün öğrencinin giriş çıkış saatlerini
belirlediği zaman çizelgesine uymamayı alışkanlık haline
getirmek.
18
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•Yüz kızartıcı suç işlemek. (Taksirli suçlar, ağır hapis
veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar
bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığını savcılıktan
alacağı bir belge ile ispat etmek)
•Yasak yayınları bulundurmak.
•Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet
veya yasadışı öğrenci olaylarına katılmak.
•Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt
ve kuruluşlara yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.
•Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek.
•Yurt ödemelerinin aksatılması durumunda Yurt
idarecilerince yapılan ikaz ve uyarılara aldırış etmemek.

19
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ, PLATFORMLARI VE TOPLULUKLARI
Yurt idarelerince öğrencilerimizin katılımı ile oluşturulan
kulüp, platform ve toplulukların faaliyetlerine öğrencilerin
katılımları önem arz etmektedir. Faaliyetlerin yapılması ve
sürdürülmesi konusunda Yurt İdareleri gerekli destekleri
sağlamaktadır.

1) Kültür ve Gezi Kulübü: Yurtlarımızda yapılan gezi
programları ile öğrencilerin sosyal, kültürel gelişim
sağlamaları, yeni bilgiler edinmeleri, yapılan etkinliklerle
şuur kazanmaları, çeşitli coğrafyalar, tarihler, kültürler
tanımalarını sağlamak amacıyla yapılan etkinliklerdir.
2) Etkili İletişim ve Hitabet Kulübü: Öğrencilerimizin
iletişim becerilerini geliştirmeyi, güzel ve etkili konuşma
teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerini en
doğru ve etkili biçimde nasıl ifade edecekleri konusunda da
fikir sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
20
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3) Proje ve Ar-Ge Kulübü: Öğrencilerimizi proje tabanlı
çalışma disiplinine hazırlamayı, fon desteği sağlayacak
proje çalışmaları planlamayı, kendi gelişimlerine katkıda
bulunacak ve yurt işleyişini daha efektif hale getirecek
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini amaçlamaktadır.
4) El Sanatları ve Atölye Kulübü: Öğrencilerin el
becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, sanata karşı daha
duyarlı bireyler olmalarını sağlamak, sosyal ve kültürel
anlamda kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.
5) Yabancı Dil Kulübü: Öğrencilerimizin sürekli gelişen,
değişen dünyada dil bilmenin gerekli olduğuna inanmalarını
sağlamayı, dil öğrenimini desteklemeyi ve sevdirmeyi
amaçlamaktadır.

6) Bilgi Teknolojileri, Tasarım ve Yazılım Kulübü: Bu
kulübün amacı bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği üzerine
araştırma yapmayı, öğrencilerle birlikte web sitesi, afiş,
broşür vb. tasarım çalışmaları yürütmeyi, yazılım konusundaki
çabalarını desteklemeyi ve yazılım müsabakalarına katılım
sağlamalarını amaçlamaktadır.
21
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7) Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü: Yurtlarımızda kalan
öğrencilerimizin sporu sevmelerini, spor faaliyetleri ile boş
zamanlarını sosyal bir aktivite yaparak değerlendirmelerini
aynı zamanda sporu sosyal yaşamın içine alarak hayatın bir
parçası haline getirmelerini amaçlamaktadır.
TOPLULUKLAR
1) Yöresel Yemekler Topluluğu: Yurtlarımızda yurt
yönetiminin belirlediği günlerde misafir uluslararası ve yerli
öğrencilerimizin yöresel yemeklerinin menüye dahil edilmesi
konusunda çalışmalar yapar.
2) Edebiyat ve Sanat Topluluğu: Öğrencilerimizle edebiyat
ve sanat dünyamızın önemli şahsiyetlerini buluşturarak
şiir, hikâye, tiyatro vb. sanatsal meraklarını desteklemeyi
amaçlayan çalışmalar yapar.
3) Çevre ve Ekoloji Topluluğu: Öğrencilerimizde çevreye
karşı duyarlılık oluşturmaya, doğaya saygılı davranma
bilincini geliştirmeye ve buna yönelik projeler üretmeyi
amaçlayan çalışmalar yapar. Öğrencilerimizin Sıfır Atık
Projesine destek olarak israfın önlenmesini, kaynakların
daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini
veya minimize edilmesini, geri dönüşüm konusunda
bilinçlenmelerini sağlamak da bu topluluğun amaçları
arasında yer almaktadır.

22
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4) Genç Girişimciler Topluluğu: Öğrencilerimizin kendi
alanlarıyla ilgili çalışmalarını paylaşabilecekleri, birbirleriyle
bilgi alışverişinde bulunarak girişimcilik kabiliyetlerini
artırmaya yönelik anket, söyleşi, araştırma, proje vb.
çalışmalar yapar.

5) Felsefe ve Düşünce Topluluğu: Öğrencilere öznel
bakış açıları üzerine düşünmeyi, eleştirel ve sorgulayıcı
bakış açısı geliştirmeyi ve farklı düşünceler üzerine
farklı değerlendirmeler yapabilme becerisi kazandırmayı
sağlayacak çalışmalar yapar.
6) Manevi Gelişim Topluluğu: Öğrencilerin manevi
yönden gelişmelerini ve yetiştirilmelerini sağlamaya yönelik
faaliyetler yürüten bir topluluktur. Önemli gün ve gecelerin
kutlanmasında bu topluluk öğrencileri aktif çalışmalar yapar.
7) Sosyal Medya Topluluğu: Vakfımızın sosyal medya
faaliyetlerine destek olmak, sosyal medya hesaplarımızın
takibi konusunda teşvikte bulunmak, yurtların etkinliklerinin
sosyal medyada aktif bir şekilde yer alması konusunda
çalışmalar yapar.
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PLATFORMLAR
Öğrencilerin belirli konulardaki ortak ilgi alanlarını
desteklemeye yönelik çalışmalar yapan ve sosyalleşmelerini
sağlayan, yurtlar arası etkileşime de açık olan geniş tabanlı
ortamlardır.
1) İyilik Platformu: Öğrencilerimizde iyilik yapma ve
iyilikler içerisinde yer alma duygusu kazandıracak faaliyetler
yürütmeyi amaçlamaktadır.
2) Gönüllülük Platformu: Öğrencilerimizde gönüllü olarak
vakfımızın faaliyetleri içerisinde yer almayı, bulundukları
ildeki diğer hayri ve insani çalışmaları desteklemeyi ve
öncülük etmeyi amaçlamaktadır.
3) Mazlum Coğrafyalar Platformu: Öğrencilerimizde
müslüman mazlum coğrafyaya karşı duyarlılık oluşturmayı,
bu konudaki etkinliklere katılmayı veya faaliyet oluşturmayı
amaçlamaktadır.
4) Akademik Kariyer Platformu: Öğrencilerimizin üniversite
sonrası kariyer yolculuklarındaki aşamalara hazırlanmalarına
yardımcı olmayı, branşları ile ilgili mesleki yetkinlik ve
yeterlilik konusunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.
5) Vakıf ve Aidiyet Platformu: Öğrencilerimizde vakıf
kültürü ve vakıf aidiyet duygusu geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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6) İnsan Hakları ve Özgürlükleri Platformu:
Öğrencilerimizde insan hakları ve özgürlükleri konusunda
duyarlılık geliştirmeyi ve buna yönelik etkinliklere katılmayı
veya bu konuyla alakalı faaliyetler yürütmeyi amaçlamaktadır.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
•Evci iznini nasıl kullanabilirim?
Hafta sonunu ailesiyle geçirmek isteyen ya da özel bir
nedenden dolayı evci iznine çıkmak isteyen öğrencimiz yurt
idaresine dilekçe ile başvurur, dilekçesi onaylanan öğrencinin
velisine uygulama ile bilgilendirme mesajı gider. İzinsiz
yurttan ayrılan öğrenci hakkında idari işlem yapılır.
•Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimini
bitiremeyen öğrenciler yurtlarınıza tekrar kayıt
olabilir mi?
Aktif öğrenciliği devam eden öğrenci başvuru şartlarını kabul
etmesiyle yıllık ücret üzerinden kayıt yaptırabilir.
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•Yurtlarınızda barınmayan ancak misafir olarak
kalmak isteyen öğrenciler kalabilir mi?
Yurdun fiziki imkanları çerçevesinde günlük ücret ödemek
kaydıyla misafir öğrenci barındırabilir. Öğrenci harici kişilere
barınma imkanı sunulmamaktadır.

•Yurtlarınızda barınan öğrencilerinize burs imkanı
sağlıyor musunuz?
Yurtlarımızda barınan öğrencilere Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi İşletmesi tarafından burs imkanı sağlanamamakta
olup Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü ve YTB gibi farklı kurumlar tarafından
burslandırılan öğrenciler yurtlarımızda barınabilmektedirler.
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•Yurtlarınızda yapılan etkinliklere katılma zorunlu
mu?
Öğrencilerimizin kendilerinin gelişimi için bu programlara
katılımları önemsenmekte ve yakından takip edilmektedir.
•İkinci öğretim öğrencileri hangi şartlarda barınır?
İkinci öğretim öğrencilerimiz de normal öğretim
öğrencilerimizin yararlandığı barınma imkanlarından
yararlanabilmektedir. Yemek ve barınma hizmetleri
bu öğrenciler için Yurt Müdürlüğü tarafından ayrıca
düzenlenmektedir.
•Yurtlarda yöresel yemek yapılır mı?
Oluşturulan ortak menü uygulaması çerçevesinde
yurt idarelerimizle belirlenen günlerde yöresel yemek
uygulamamız bulunmaktadır.
•Öğrenci yakınları veya velisi hangi şartlarda
barınabilir?
Yurtlarımızda öğrenci dışında barınma imkanı
sunulamadığından öğrenci yakınları ya da velisi yurtlarımızda
kalamaz yurt idarelerimiz uygun mekanlara barınma için
yönlendirme yapılabilir.
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•Yurda en son giriş saati kaçtır?
Öğrencilerimiz için yurda giriş saati en geç 21.30 şeklinde
düzenlenmiştir. Yurt idarelerimizce ayda üç (3) defa
öğrencilerimize ihtiyaca göre 23.00 de giriş imkanı
sağlanmaktadır.
•Resmi tatillerde ve yarıyıl tatillerinde yurtta barınma
şartları nasıldır?
Resmi tatil ve yarıyıl tatillerinde yurtlarımız açık olup,
barınma ve beslenme hizmeti devam etmektedir.

•Yıllık yurt ücreti hangi ayları kapsamaktadır?
Yıllık ücretlerimiz 10 ay üzerinden 1 Eylül-30 Haziran tarihleri
arasında tahakkuk etmektedir. Bu sebeple yıllık ücret tutarı
içerisinde yarıyıl ücreti de yar almaktadır.
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•Kardeşimin de vakfınıza ait yurtlarda kalması
durumunda indirim uyguluyor musunuz?
Konuyla ilgili yurt müdürlüğümüze başvuru yapmanız halinde
yurtlarımız arasında gerekli yazışmalar yapılarak %10 kardeş
indiriminden faydalanabilirsiniz.
•Ütü ve çamaşır yıkama hizmetleriniz nasıldır?
Yurtlarımızın çamaşırhanelerinde bulunan çamaşır makineleri
ve yurt müdürlüğünce belirlenen alanlarda bulunan ütüler
öğrencilerimizin ücretsiz olarak kullanımına açıktır.
•Su ısıtıcısı, kahve makinası, üçlü priz vs. elektrikli ev
aletleri kullanılabilir mi?
Olası güvenlik problemlerinden dolayı Hizmet Sunum
Taahhütnamemizde de belirtildiği üzere yurtlarımızda bu
aletlerin kullanılması yasaktır.
•Yurtlarınızda ders çalışma ortamları nasıldır?
Yurtlarımızda çoğunlukta öğrenci odalarında çalışma
masaları ayrıca yurt içerisinde etüt salonları bulunmaktadır.
•Yurtlarınızda lavabo ve banyo kullanımı nasıldır?
Yurtlarımızda çoğunlukta lavabo ve banyo öğrenci odaları
içerisinde yer almaktadır.
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•Yurtlarınızda kıyafet düzenlemesi ile ilgili bir
uygulama var mıdır?
Yurtlarımızda öğrencilerimize yönelik zorunlu bir kıyafet
uygulaması olmayıp, ortak yaşam alanı standartlarına
ve mahremiyet ölçülerine uygun olarak giyinmeleri
beklenmektedir.
•Özel sağlık durumu olan öğrencileriniz için yemek
konusunda özel bir uygulamanız var mı?
Yurtlarımızda ortak menü uygulaması kapsamında çıkan
yemekler öğrencilerimizin tamamına yönelik olarak
hazırlanmaktadır. Özel sağlık problemi olan öğrenciler için
özel menü uygulaması yapılamamaktadır.
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•Servis imkanınız var mı?
Zaruri servis hizmeti gerektiren durumlara İşletme
Yönetimince karar verilerek yıllık yurt ücretine ilave olmak
kaydıyla servis imkanı sağlanabilmektedir.

•Yatay geçiş yapmam halinde yurt ücreti konusunda
nasıl bir işlem uygulanır?
Yatay geçiş yapan öğrencilerimiz yatay geçiş yaptığı yerde
yurdumuzun olması ve boş kontenjan bulunması halinde
barınmaya devam edebilir; aksi halde yatay geçiş yapmanız
mücbir sebep sayılarak kaldığınız ay süresince ücret tahsil
edilir.
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•Yurttan mazeretsiz ayrılmam halinde yurt ücreti
konusunda nasıl bir işlem uygulanır?
Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül sonrasında
ayrılanlardan barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde
bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma
hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile
peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak
ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay
içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.
Kurumdan çıkarma cezası alan öğrencilere de bu hüküm
uygulanır.
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Fatma Ece KOCABIYIK
Kastamonu Üniversitesi
Beslenme Ve Diyetetik / 3.Sınıf

Diyanet yurtlarının bize kattığı her şey çok güzel ve kıymetli.
Burada kalırken bir taraftan kendi eğitimimizi tamamlıyoruz
bir taraftan da kendimizi yurdun faaliyetleriyle geliştiriyoruz.
Sohbetler, oyunlar, dramalar, tiyatrolar, şiirler, yarışmalar ve
kutlama geceleriyle tam bir aile ortamı içerisindeyiz. Yurtta
hastalandığımızda bize ailemizin eksikliğini hissettirmeyen
personeline, acıktığımızda bizi doyurana kadar yemek yediren
aşçılarına, güzel etkinliklerle bizlere pozitif enerji katan
müdürlerine, maddi manevi desteğini hep hissettiğimiz ve
hissedeceğimiz TDV Yurtlarına çok teşekkür ederim.
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Dr. Şerife Beyza
KARASOY BAŞAR

Ankara Şehir Hastanesi
Pediatri Asistanı Erciyes Tıp Fakültesi
2017 Mezunu
Ben Beyza. Ankara’da pediatri asistanıyım. 2011’de Erciyes
Tıp Fakültesini kazandım. 6 yıl boyunca Kayseri Diyanet
Vakfının yurdunda kaldım. Yurdum, orada edindiğim,
bugün hala görüşmeye devam ettiğim arkadaşlarımla; yurt
yönetimiyle, sağladığı imkanlarla benim için üniversite
hayatımın unutulmaz parçası oldu. Kampüse kolay
ulaşılabilecek konumuyla, konforlu odalarıyla, geniş çalışma
alanlarıyla bana kaliteli bir yaşam alanı sundu.
Gerek fiziksel imkanlarıyla gerek sağladığı sosyal ortamıyla
okuduğum süreçte bana olan destekleri için Diyanet Vakfına
ve yurt yönetimine teşekkür ediyorum.
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Dr. Öğr. Gör.
Merzuk GRABUS

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Görevlisi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi 2005 Mezunu
Türkiye’de okumak ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın öğrencisi
olmak herkese nasip olmayan büyük bir nimettir. Bu konuda
ne kadar Allah’a hamd edersem azdır. Bosnalı bir öğrenci
olarak İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi ve lisansüstü
çalışmalarım esnasında TDV’nin destekleriyle okudum.
Bu bakımdan desteklerinden dolayı DİB, TDV başta olmak
üzere necip Türk milletine müteşekkirim. Türkiye Diyanet
Vakfı yapmış olduğu hizmetlerle gerek Türkiye’de gerekse
dünyanın her tarafına ilim irfan götürecek din gönüllülerini
yetiştiriyor ve bu manada farkındalık oluşturuyor. Cenâb-ı
Hak’tan hizmetlerinizin devamını niyaz ederim.
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Lia GOBADZE

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yüksek Lisans / 2. Sınıf

Ben Gürcistanlıyım. Diyanet Vakfı benim bir ailem oldu.
Benim için Diyanet Vakfı eğitim, arkadaşlık ve kişisel gelişimi
ifade ediyor. İlahiyat Fakültesi öğrencisi olmama rağmen,
yurtta gerçekleştirilen programlara aktif katılımım bana
İslam konusunda ve kişisel gelişimimde büyük katkı sağlıyor.
Bunun yanında farklı ülkelerden arkadaşlarımız ile birlikte
yaşamak, farklı bölgeler ile ilgili önemli bilgiler edinmemizi
sağlıyor. Türkiye Diyanet Vakfı’na bize sunduğu hizmet ve bizi
bir aile olarak tanıdığı için çok teşekkür ediyorum.
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Muhammad Fazal
KAREEM

Kayseri Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi / 2.Sınıf
Adım Muhammad Fazal Kareem, Pakistanlıyım. Türkiye
Diyanet Vakfı uluslararası bursluluk projesi öğrencisiyim.
2017 yılında lisedeki bir hocamın önerisi ile TDV bursuna
başvurdum ve kazandım. Burası benim yuvam gibidir. Özellikle
pandemi süreci yurtlarda kendimizi güvende hissetmemizi
sağladı. Her zaman yanımızda oldular. Türkiye’den ve çeşitli
ülkelerden arkadaşlar edindim. Gurbette birbirimizi koruyup
kolluyoruz. Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. Kısacası çok mutluyum, her geçen gün geleceğe
olan inancım artıyor ve buradaki arkadaşlarımla gelecekte
büyük işler başaracağıma inanıyorum. Türkiye Diyanet
Vakfı’na bize sunduğu imkanlar için teşekkür ederim.
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