
 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU 

ÇIKIŞ FORMU 

F20-YM-P04-01 
 

Koç Üniversitesi Yurtlarından en geç ……/……/201... itibariyle ayrılacağım. 

Çıkışımın yapılması için gereğini rica ederim. 
 

1- Öğrenciler, yurt oda girişinde demirbaş teslim formu ile depodan aldıkları battaniye,alez,yatak örtüsü,yastık vs. tekstil malzemelerini depoya teslim ederek, yurt odasını temiz 

ve düzenli bırakmak zorundadır. 

2- Yurt çıkış formunu imzalayarak, oda kartını ve Demirbaş teslim formunu Yurt Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. 

3- Yurt Müdürlüğü tarafından, öğrenci çıkışını takip eden hafta içinde yapılacak olan oda kontrollerinde tespit edilen hasar vs. varsa öğrenci depozitosundan tazmin edilecektir. 

 
4- Yurt çıkışımı yaparken yukarıda belirtilen çıkış prosedürünü eksiksiz yerine getireceğimi ve odada tespit edilen hasarın depozitomdan tazmin edilmesini kabul ediyorum. 

5- Yurt çıkış işlemi sırasında odada bıraktığım eşyaların, 15 gün içinde teslim almadığım takdirde eşyalar üzerindeki mülkiyet hakkımı kaybedeceğimi kabul ediyorum. 

6- Yurt Müdürlüğü'ne haber vermeden odasını boşaltan öğrenciler yurt uyarı cezası alırlar. Ayrıca depozitolarından %50 oranında kesinti yapılır. 

 
Öğrenci  ID         :  ……………………………….. 

Öğrenci Adı ve Soyadı : ……………………………….. 

Bina ve Oda   :  ……………………………….. 

Öğrencinin İmzası          :  ……………………………….. 

 

 

YURT  MÜDÜRLÜĞÜ 

(   )  Öğrencinin odasında hasar tesbit edilmiştir : ……………………………….- TL.. 

Tesbit edilen hasar, öğrenciyle aynı odayı paylaşan oda arkadaşı arasında aşağıdaki şekilde paytaştırılarak, her birinin 

depozitolarından kesilecektir. 
 

a ) Oda sahibinin  ödemesi gereken tutar: ……………………….- TL. 

b ) Oda  arkadaşının ödemesi gereken tutar: …………………….- TL. 

(   ) Öğrencinin odasında hasar tespit edilmemeştir. Yurtlarla ilişiği kesilmiştir. 
 
 
BANKA BİLGİLERİ 
 

Hesap sahibi : .................................................. 
 

Yapı ve Kredi (Koçbank) TL Hesap No :…………………………………….. 

 
 
İŞLEMİ YAPAN YURT GÖREVLİSİ’ NİN YURT MÜDÜRÜ ONAYI 

Adı  Soyadı :  ............................................ 

 
İmzası :  ............................................ İmza : ……………………….. 
 

Yurt çıkış tarihi :  ....../....../201… Tarih: ....../....../201… 

   
MALİ  İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖĞRENCİ BORÇ EXTRESİ ÖĞRENCİ ALACAK EXTRESİ 

Eğitim ücreti Borcu :……………TL Yurt Depozitosu :……………TL 

Yurt ücreti Borcu :……………TL Telefon  Depozitosu :……………TL 

Telefon  Gör.Borcu :……………TL Yurt ücreti :……………TL 

Hasar Borcu :……………TL Telefon ücreti :……………TL 

Diğer Borç :……………TL Eğitim ücreti :……………TL 

TOPLAM BORÇ :……………TL Diğer Alacak :……………TL 

 TOPLAM ALACAK :……………TL 

  
NET ÖDEME :……………TL 

 
Adı  Soyadı :  ............................................ 

 

İmzası :  ............................................  
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