Ek 2: F20-YM-P01-02 Yurt Sözleşmesi ve Taahhütnamesi

………. GÜZ/BAHAR DÖNEMİ YURT SÖZLEŞMESİ Tarih DD/AA/YY Yazdı r
Öğrenci ID

……..

Öğrencinin Adı Soyadı

…….

Bölüm ve Sınıfı

……………………………………..

Bina ve Oda No

…………………………………..

Yurt Giriş Tarihi

…………….

Taahhüt Ettiği Yurt Çıkış Tarihi

……………

Öğrencinin İmzası
YURT GÖREVLİSİ

YURT MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmzası

İmzası

1) Adınıza planlanan yurt odanızı KUAIS sistemi üzerinden teslim almış bulunmaktasınız.
2) Bu sözleşme ….. Güz ve …… Bahar Dönemi'ni kapsamaktadır. İlgili sözleşme ile adınıza tanımlanan yurt odasını
….. ………. Eğitim Yılı (…… Güz ve ………. Bahar Dönemi) boyunca kullanacağınızı taahhüt etmiş bulunacaksınız. ……
Güz
Dönemi sonunda, akademik nedenler dışında çıkış yapan öğrencilerin, bir sonraki Eğitim Yılı yurt başvuruları yedek
listeden
değerlendirilecektir.
3) Kalış konumunuza ait oda ücretinizi Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi ………………………………..
numaralı hesaba ödeyiniz.
4) Banka dekontunuz ile birlikte bu sayfanın çıktısını imzalayarak Yurt Müdürlüğü'ne getirdiğiniz takdirde oda kart/anahtarınızı
teslim alabilirsiniz.
5) Banka dekontunu ve/veya Oda Giriş Sözleşmesini imzalayarak getirmeyen öğrencilere oda kart/anahtarı teslim
edilmeyecektir.
6) Oda giriş prosedürünüzü gerçekleştirerek oda kart/anahtarınızı en geç ders başlama tarihinizi takip eden 2(iki) iş günü
içerisinde teslim almış olmanız gerekmektedir. Oda girişi yapmayacaksanız mutlaka odanızı iptal ediniz. Aksi takdirde oda
ücreti tarafınızdan
tahsil Tarihi
edilebilecek
odaTarihi
bir başka
öğrenciye
planlanabilecektir.
Oda Tipi
Ücret**
Son Ödeme
Odave
Giriş
Oda
Çıkış Tarihi
Oda Çıkışa İlişkin Önemli Notlar
…………………..

…………………….

……………

……………

…………..

NOT ……………………….

* …..-…… Eğitim Yılı ……. Güz ve …….. Bahar Dönemi'ni kapsamaktadır.
** Bir dönemlik yurt ücreti karşılığıdır. Dönemlik yurt ücretleri her dönem başında yapılan duyurularda belirtilen tarihlerde ve belirtilen
şekillerde ödenir. Çıkış ve İade koşulları yine her dönem başında yapılan duyurularda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır (Yurt burslu
öğrenciler bu ödemeden muaftır.)
*** Yaz dönemlerinde yurt ücreti bazı hallerde günlük gösterilebilir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU TAAHHÜTNAMESİ
KU yurtlarında kalan

………….. ID numaralı ben …………..

1. 4207 sayılı kanun gereğince, yurt binaları içerisinde (öğrenci odaları ve diğer tüm alanlarda) sigara ve
benzeri tütün ürünlerini kullanmayacağımı, odamda sigara ve tütün ürünlerinin kullanılmasına
müsaade etmeyeceğimi veya göz yummayacağımı; aksi takdirde tarafıma verilecek “4” Sınama
Puanı alacağımı kabul ettiğimi,
2. “9” Sınama Puanına ulaştığım takdirde, Yurt Komisyonu ve Disiplin Kurulu kararı ile yurttan
çıkarılabileceğimi,
3. Yurt binalarında ve yurtlar bölgesinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde
bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı,
4. Yurt binalarında ve yurtlar bölgesinde kumar nitelikli oyunlar oynamayacağımı ve oynatmayacağımı,
5. Yurtlarda ticari amaçlı satış yapmayacağımı,
6. Hırsızlık yapmayacağımı,
7. Yasalarca yasaklanmış kesici, delici ve patlayıcı araçlar (havai fişek, maytap v.s)
bulundurmayacağımı / kullanmayacağımı,
8. a-Öğrenci kimlik kartımı; gösterilmesi gerektiğinde Yurt Müdürlüğü ve / veya Güvenlik Müdürlüğü
personeline göstereceğimi, başkasına ait kimlik kullanmayacağımı / ibraz etmeyeceğimi,
b-Öğrenci kimlik kartımı şahsen muhafaza edeceğimi, kimseye vermeyeceğimi,
9. Yurt yöneticilerinin / görevlilerinin ve üniversite personelinin çalışmalarını engellemeyeceğimi ve
gereksiz yere meşgul etmeyeceğimi,
10. Yurt yönetimine ve / veya personeline tehdit / hakaret içeren veya saygı kurallarını aşan fiili davranışta
veya söylemlerde bulunmayacağımı,
11. Yurt Müdürlüğü tarafından yapılan tüm duyuruları dikkate alarak, kural olarak benimseyip uyacağımı,
12. Yurt yönetiminin ve görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uyacağımı ve tebliğ yazılarını alacağımı,
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13. Yurt arkadaşlarımı veya başkalarını rahatsız etmeyeceğimi, küçük düşürücü davranışlarda
bulunmayacağımı,
14. Yurt sakinlerine tehdit veya hakaret içeren fiili davranışta veya söylemlerde bulunmayacağımı,
15. Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmayacağımı veya zarar vermeyeceğimi,
16. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmayacağımı, bu tür davranışlara yardımcı
olmayacağımı,,
17. Yangın söndürme cihazları ile oynamayacağımı ve yangın söndürme amacı dışında
kullanmayacağımı,
18. Ortak alan demirbaş eşyalarını odalara veya başka alanlara taşımayacağımı, demirbaş eşyalara zarar
vermeyeceğimi; zarar verdiğim takdirde, oluşan hasar bedelinin yurt depozitomdan kesileceğini,
19. Dinlenme odası, mutfak, çamaşırhane, duş ve wc gibi ortak alanları temiz tutacağımı ve demirbaş
malzemeleri uygun kullanacağımı,
20. Yurtta kullanılmasına izin verilmeyen elektrikli veya gazlı araç ve gereçleri kullanmayacağımı /
bulundurmayacağımı,
21. Odalarda ve mutfak harici genel kullanım alanlarında yemek (tost, yemek, çorba vb.) pişirmeyeceğimi,
22. Yurt ortak alanları ve odalarında hayvan beslemeyeceğimi / barındırmayacağımı,
23. Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayacağımı, yüksek sesle müzik dinlemeyeceğimi ve
yüksek sesle şarkı söylemeyeceğimi,
24. Yurt Müdürlüğü’nden habersiz oda değiştirmeyeceğimi ve odamı başkasına devretmeyeceğimi,
25. Oda kartımı şahsen muhafaza edeceğimi, Yurt Müdürlüğü’nden habersiz oda kartımı yurtta kalan /
kalmayan başka bir öğrenciye veya başkalarına vermeyeceğimi, odamı başkasıyla
paylaşmayacağımı, oda sakinleri dışında odada birini bulundurmayacağımı ve barındırmayacağımı,
26. Yurtlarda kaldığım süre içerisinde oda kapımı daima kilitli tutacağımı, değerli eşyalarımı odamda
bulundurmayacağımı veya kilit altında tutacağımı, şahsıma ve eşyalarıma gelebilecek zarar ve
kayıplardan Yurt Müdürlüğü’nü sorumlu tutmayacağımı, kayıp veya hasar oluşması halinde
sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını,
27. Mutfak ve çamaşırhanelerde eşyalarıma gelebilecek kayıp ve zarardan Yurt Müdürlüğü’ nü sorumlu
tutmayacağımı, kayıp veya zarar oluşması halinde sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını,
28. Yurt odamın, gerekli görüldüğünde Yurt Müdürlüğü personeli tarafından, özel hayatın gizliliği
prensibine uygun olarak kontrol edilebileceğini,
29. Görülebilecek lüzum üzerine yurt odamın ve binamın Yurt Müdürlüğü tarafından değiştirilebileceğini,
30. Yurtta kaldığım süre boyunca, tarafıma tahsis edilen yurt odasını temiz tutacağımı, yurttan çıkış
yaparken temiz bir şekilde teslim edeceğimi,
31. Ziyaretçi kuralına uyacağımı, Yurt Müdürlüğü’nce belirlenen odadan başka bir odada kalmayacağımı,
odada Yurt Müdürlüğü’nden izin alınmaksızın fazladan yatak, şişme yatak vs bulundurmayacağımı,
32. Yurt çıkış prosedürünü yerine getirmeden yurttan ayrılmayacağımı, yurttan geç çıkış yapmayacağımı,
odada eşya bırakıp gitmeyeceğimi; prosedürlere uymadığım takdirde hakkımda ilgili cezai işlemlerin
yapılmasını kabul ettiğimi,
33. Yurt Müdürlüğü’nün astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmayacağımı, yırtmayacağımı,
değiştirmeyeceğimi, üzerine yazı yazmayacağımı veya resim yapmayacağımı,
34. Yurt bölgesinde yaya yolu olarak kullanılan yollara ve yurt binalarının önüne araçla gelmeyeceğimi,
35. Yurt odalarının pencere ve camlarına bayrak, flama vb. asmayacağımı,
36. Yurt penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmayacağımı,
37. Kaybettiğim ve 10 gün içinde teslim etmediğim, yedek almış olduğum ve 1 saat içerisinde teslim
etmediğim her oda kartı için 30 TL’nin yurt depozitomdan kesileceğini,
38. Yurda girmek için verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bulunduğum tespit
edildiği takdirde yurttan çıkarılacağımı,
39. Yukarıda yer alan ve Yurt Yönergesi’nde belirtilen kurallara uymadığım ve / veya
“9” Sınama Puanına ulaştığım takdirde Yurt Komisyonu ve / veya Disiplin Kurulu kararı ile yurttan
çıkarılabileceğimi, yurttan çıkarılmam durumunda en geç 7 gün içerisinde odamı boşaltarak çıkış
işlemlerini tamamlamam gerektiğini
bildiğimi ve kabul ettiğimi beyan ederim.
Tarih:

İmza:

