
1  

 

2022 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 

MORDOĞAN ARAŞTIRMA UYGULAMA VE DENEME İSTASYONU 

YATAKHANELERİNDEN YARARLANMA KURALLARI 

 

 

 
1. DÖNEMLER 

 

 

Dönem Süre Giriş Tarihi Giriş Saati Çıkış Tarihi Çıkış Saati 

İlaçlama (19 Haziran 2022) 

1 15 Gece 20 Haziran 2022 09:00 05 Temmuz 2022 17:00 

İlaçlama (06 Temmuz 2022) 

2 15 Gece 07 Temmuz 2022 09:00 22 Temmuz 2022 17:00 

İlaçlama (23 Temmuz 2022) 

3 15 Gece 24 Temmuz 2022 09:00 8 Ağustos 2022 17:00 

İlaçlama (09 Ağustos 2022) 

4 15 Gece 10 Ağustos 2022 09:00 25 Ağustos 2022 17:00 

İlaçlama (26 Ağustos 2022) 

5 15 Gece 27 Ağustos 2022 09:00 11 Eylül 2022 17:00 

Not: Gerek duyulduğu durumda konutlarda dönemi içinde de ilaçlama yapılacaktır. 

 

Yatakhaneden yararlanma süresi bir dönem (15 gün) ile sınırlıdır. Boş konut bulunduğu              

takdirde bir dönem daha konaklama olanağı mümkündür. Üst üste iki dönem konaklayacak 

olanların aynı konutta kalmaları olanaklar ölçüsünde değerlendirilecektir. Bir dönemden fazla 

konaklamak isteyenlerin mutlaka her dönem için ayrı ayrı form doldurmaları gerekmektedir. 

Bir döneme yeterince başvuru olmaması durumunda komisyon o dönemi tamamen iptal edebilir. 

İptal edilen dönemin başvuranları, tercih sıralarına göre diğer dönemlere aktarılacaktır. 
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2. BAŞVURU 

Başvurular, 27 Mayıs 2022’e kadar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi WEB sayfasında 

(https://agr.ege.edu.tr) yer alan Başvuru Formu ile internet üzerinden yapılacaktır.  

Yatakhaneden yararlanmada ana koşul Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (E.Ü.Z.F.) personeli-

emeklisi veya Ege Üniversitesi personeli-emeklisi olmaktır. Ancak vefat durumunda başvuru 

hakkı yasal olarak sadece eşi durumundaki kişiye aittir. Herkes her dönem için başvuru 

yapabilir. Başvuru sırasında E.Ü. personeli-emeklisi olduğuna dair kimlik belgesi sunulmak 

durumundadır. Ege Üniversitesi personeli dışında yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

Tahsis listeleri 03 Haziran 2022 Cuma günü ilan edilecek ve ilgililere resmi yazıyla 

duyurulacaktır. Birinci dönem için ödemeler 06-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

Konut tahsisatı yapılan sakinlerin dönemlerine gelirlerken tahsisat formunda isimleri yazılı 

kişilerin kimlik fotokopilerini yanlarında getirerek dönem sorumlusuna ilk gün vermeleri 

gerekmektedir.  

3. ÜCRETLER 

2022 yılı konut tahsisi ücreti 15 günlük bedel 3.400 TL dir. Bu ücrete elektrik ve tüp gaz giderleri 

dâhildir. Konut tahsisi yapılan kişi bu ücreti peşin olarak dönem başlamadan bir hafta 

öncesinde Fakültemiz tarafından bildirilecek olan Üniversite resmi hesabına yatıracaktır. Bu 

hesabın IBAN numarası dönem başlamadan bir hafta önce konut tahsisi yapılan kişilerle 

paylaşılacaktır. Ödeme dekontu mutemet İsmail ÖZER’in “dereli.on@hotmail.com” elektronik 

posta adresine gönderilmelidir. Konut tahsisi yapılan kişiler belirtilen tarihe (dönem 

başından bir hafta öncesi) kadar ücretlerini ödemezlerse, konutlardan yararlanma 

haklarını kaybederler. 

Konaklama ücretleri yetkili birim olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tahsil 

edilmektedir. Konaklamanın tahsis edilen süreden kısa gerçekleşmesi durumunda, 

herhangi bir ücret iadesi yapılamayacaktır. Benzer şekilde, kendilerine tahsis edilen 

döneme katılmayanlara da dönem ücreti iade edilememektedir. Herhangi bir mücbir 

sebeple dönem iptal edilirse, ödenen ücretlerin geri iade edilmesi mümkün değildir. 

 

4. COVİD-19 ÖNLEMLERİ 

Tüm Dönemlerde Covid-19 ile ilgili önlemler alınmaya devam edecektir. Covid-19             salgını 

nedeniyle bu sene alınacak önlemler şöyledir: 

 Gerekli durumlarda maske kullanımının sağlanmasına ve sosyal mesafeye dikkat 

edilmesine önem veriniz. 

 Covid-19 salgını nedeniyle dönem süresince kesinlikle konutlara dışarıdan misafir 
kabul edilmeyecektir. Araştırma Uygulama ve Deneme Yatakhanesine girişler sadece 

dönem sakinleri ile sınırlı tutulacaktır. 

 Dönem boyunca Araştırma Uygulama ve Deneme İstasyonunun kapısında güvenlik 

bulunacaktır. 

 Dönem sakinlerinin ihtiyaç olduğu durumda konutlardaki yatakları alez (sıvı sızdırmaz 
çarşaf) ile kullanmaları istenmektedir. 

 Yemekhane hizmetleri verilmeyecektir. Ancak kantin ve kafeterya açık olacaktır. 

 Covid-19 salgını vb. yasal zorunluluk sonucu oluşacak mücbir sebeplerle dönem 

veya dönemler iptal edilebilecektir. 
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5. UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Dönem sakinlerinin uymak zorunda oldukları kurallar aşağıda yer almaktadır. 

 Yatakhane olarak tahsis edilen konutların kullanım hakkı başka bir kişiye devredilemez, 

kiralanamaz veya amacı dışında kullanılamaz. Başvuru sahibinin tahsis edilen konutta 

bizzat kalması zorunludur. 

 Tahsis edilen konutlarda sadece başvuruda beyan edilen kişiler kalabilir. 

 Konutlar temiz teslim alınır ve temiz teslim edilir. Konutun dönem sonunda anahtar 

teslimatı görevli çağırılarak dönem sakini ile birlikte konut temizliği kontrol 

edildikten sonra yapılacaktır. Konutunu temiz teslim etmemekte ısrar eden dönem 

sakinlerine sonraki yıllarda tahsisat yapılmayacaktır. 

 Konutlarda buzdolabı, büyük tüp, ocak bulunmaktadır. Konutta bulunan tüm 
demirbaşların korunması konut sakinin sorumluluğundadır. 

 Konutlarda olanaklar dört yatak ile sınırlıdır. İlave yatak verilmez. 

 Konutların balkonlarının sabun veya deterjanla yıkanması yasaktır. 

 Konutların tuvaletine tuvalet kâğıdı dâhil hiçbir cisim atılmamalıdır. 

 Görevli memurların dönem sakinlerinin özel işlerini yapmaları yasaktır. Bu konuda 
talepte bulunulmamalıdır. 

 Araçlar park yerine park edilmelidir. Araçların park yerinin dışında bir yere 
bırakılmaları yasaktır. 

 Acil durumlar dışında gece 24:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında tesislere araçla giriş- 

çıkış yapmak kesinlikle yasaktır. 

 Konutların yakınında veya Mordoğan Araştırma Uygulama ve Deneme İstasyonunun 

diğer yerlerinde mangal yapmak ve ateş yakmak                     yasaktır. 

 Mordoğan Araştırma Uygulama ve Deneme İstasyonunun sınırları içerisinde geceleme 

amacıyla çadır kurmak yasaktır. 

 Tarımsal amaçla kullanılan üretim alanlarına girmek yasaktır. 

 Zıpkınla balık avlamak dönem sakinleri için tehlike oluşturmaktadır ve kesinlikle 

yasaktır. 

 İskele kenarında balık avlamak ve temizlemek kesinlikle yasaktır. 

 Mordoğan Araştırma Uygulama ve Deneme İstasyonuna evcil hayvanlar 

getirilebilir. Ancak bu hayvanların çevreye zarar vermemeleri ve konut sakinlerini 

rahatsız etmemeleri (tasmasız ve sahipsiz gezdirilmemeleri, iskele ve yakın 

çevresinden denize sokulmamaları vb.) konusuna özen gösterilmelidir. 

 Kurallarına uymayan sakinlere bir sonraki yıl konut tahsisatı yapılmayacaktır. 

 

6. SORUMLULUK VE YAPTIRIM 

Kuralların işleyişinden Dönem Yetkilisi sorumludur. Dönem Yetkilisi yukarıda belirtilen her 

türlü kurala uyulup uyulmadığını denetler ve yaşanan veya yaşanabilecek olumsuzlukları 

giderir. Covid-19 ile ilgili risklerin minimuma indirilmesiyle ilgili sorumluluk da dönem 

sorumlularına aittir. Konut tahsisi yapılan sakinlerin bu konuda dönem yetkilisine yardımcı 

olmaları beklenmektedir. Kurallara uymayan, çevresine rahatsızlık veren, ayrılırken konutunu 

kirli bırakan, konut demirbaşına zarar veren kişilere bir daha konut tahsisi yapılmayacaktır. 

 

Not: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı koşullarda meydana gelen olası gelişmeler 

sonucunda yukarıda sözü edilen kurallarda ve önlemlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


