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NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
…../…../201…
Üniversitenize …………..……… öğrenci numarası ile kayıt yaptırdım. Öğrenci yurdunuzda
barınabilmem için aşağıda toplam 42 (kırk iki) maddeden oluşan “Öğrenci Yurtları İle İlgili Taahhütname”nde
belirtilen hükümleri okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi beyan ederim.
Ö ğ re nci nin
Adı / Soyadı

:

İmza

:

:

ÖĞRENCİ YURTLARI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME
1)
Yurt yönetimince tarafıma tahsil edilen oda içerisinde bulunan eşyalardan başka, odanın içerisinde sıkışıklığa
neden olacak herhangi bir mobilya bulundurmayacağımı,
2)
Yurt yönetimi’nin izni olmadan oda değişikliği yapmayacağımı ve odamı başkasına devretmeyeceğimi,
3)
Yurda kayıtlı olmayan kişi veya kişileri yurtta barındırmayacağımı, misafirlerimi yalnızca yurt yönetimi’nce
tahsis edilmiş olan odalarda, ücreti mukabilinde ve önceden rezervasyon yapmak koşulu ile ağırlayabileceğimi,
4)
Yurt binalarında duvarlara, kapılara; resim, afiş yapıştırmayacağımı, asmayacağımı, yasaklanmış yayın
bulundurmayacağımı, kapılara ve demirbaş eşyalara herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğimi; zarar verdiğim
takdirde hasarların karşılığını maliyet üzerinden ödeyeceğimi,
5)
Yurt binası içinde ve çevresinde herhangi bir; alkollü içecek,
uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmayacağımı, odamda koleksiyon amaçlı, (boş dâhi olsa) bu tür mamullere ait şişe veya ambalaj
bulundurmayacağımı,
6)
4207 sayılı kanun gereğince, yurt binaları içerisinde sigara ve benzeri tütün mamulleri kullanmayacağımı,
7)
Kumar olarak tanımlanan oyunları oynamayacağımı,
8)
Odamda bulunan dolap ve çekmecelerimde yiyecek maddeleri bulundurmayacağımı, yemek yapmak için
lazım olan gıda maddelerini ve malzemelerini bulundurmayacağımı, buzdolabıma koku yapacak veya bozulmuş
yiyecek malzemeleri bulundurmayacağımı, aksi takdirde bu malzemelerin tarafıma bilgi verilmeksizin imha
edileceğini,
9) Odamda yangına sebebiyet verebilecek elektrikli ısıtıcı, ocak, mum, tütsü vb. gibi yanıcı/ patlayıcı madde
kullanmayacağımı ve bulundurmayacağımı, (Kişisel bakım aletleri hâriç)
10)
Odamın dışında genel ahlaka aykırı kıyafetlerle dolaşmayacağımı, odamın kaba temizliğini yapacağımı, yurt
yönetimi tarafından belirlenen temizlik günlerine ve kurallarına uyacağımı, şahsi kullanımım için gereken sabun,
şampuan, tuvalet kâğıdı, vb. gibi temizlik malzemelerini kendim temin edeceğimi,
11)
Kurutma maksadıyla veya başka amaçla genel alanlarda ve pencere kenarlarında çamaşır bulundurmayacağımı,
kurutma tellerinde kurumuş çamaşırlarımı bekletmeden toplayacağımı, pencereden dışarıya hiçbir şey atmayacağımı,
12)
Çamaşır ve kurutma makinelerinin kullanma saatlerine uyacağımı, makinelere vermiş olduğum hasarın
tarafımca ödeneceğini,
13) Yurtlarda ruhsatlı bile olsa ateşli silah veya herhangi bir kesici delici alet bulundurmayacağımı,
14)
Yurtlarda kaldığım süre içerisinde oda kapımı daima kilitli tutacağımı, değerli eşyalarımı odamda
bulundurmayacağımı ya da kilit altında tutacağımı, şahsıma ve eşyalarıma gelebilecek zarar ve kayıplardan yurt
yönetimi’ni sorumlu tutmayacağımı, kayıp veya hasar oluşması halinde sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını,
15)
Kişilerle olan ilişkilerimde kaba ve saygısız davranmayacağımı, çevremi temiz tutacağımı, gürültü
yapmayacağımı, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemeyeceğimi, TV izlemeyeceğimi, müzik
aleti kullanmayacağımı ve şarkı söylemeyeceğimi,

16) Görgü kurallarına uyacağımı, yurt odamı ve diğer yurt bölümlerini temiz ve düzenli tutacağımı,
17) Yurtlarda evcil dâhi olsa hayvan beslemeyeceğimi,
18)
Yurtlarda konaklayan diğer öğrencilerin ders çalışmalarına veya dinlenmelerine engel olmayacağımı, yurtlarda
görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğimi, onlara karşı saygılı davranacağımı,
19)
Öğrenci kimlik kartımı, gösterilmesi gerektiğinde yurt yönetimi’ne ve/veya güvenlik görevlilerine
göstereceğimi, gerektiğinde yurda getirilen, yurttan götürülen eşyaların görevlilerce kontrol edilebileceğini,
20) Geceyi izin dilekçesi doldurmadan ve mazeretsiz olarak yurdun dışında geçirmeyeceğimi, bu konuda parmak
izi raporları ve kamera görüntülerinin kanıt sayılacağını,
21) Yurt binalarına son giriş saatine uyacağımı ( Hafta içi saat 23:00, Cuma - Cumartesi, Bayram ve Resmi
Tatillerde saat 24:00) ,
22)
Konaklamakta olduğum yurt binasının ve odamın Yurt İdaresi’nce görülebilecek lüzum üzerine
değiştirilebileceğini,
23)
Yurttan ayrılırken veya gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarımı, yurt yönetiminin
denetimine açık bulunduracağımı,
24) Eğitim - Öğrenim dönemi başlangıcından itibaren en erken üç gün önce yurda giriş yapabileceğimi, Eğitim Öğrenim dönemi bitiminden itibaren en geç üç gün sonra odamı yurt yönetimine teslim ederek terk edeceğimi,
25)
Üniversitemizde yaz okulu açılması halinde, yaz okuluna devam edecek öğrencilerin belirlenen yurt ücretini
ödeyerek yurtlarda kalabileceğini,
26)
Yaz okulu süresince yer durumu uygun olduğu takdirde; isteyen tüm üniversitemiz öğrencilerinin yurtlardan
yararlanabileceğini,
27)
Yurt giriş ve çıkışlarında parmak izim ile giriş/çıkış yapacağımı aksi halde devamsız görüneceğimi, bu nedenle
yurt idaresi tarafından sisteme kayıt edilmek üzere parmak izimin alınmasını kabul ettiğimi,
28)
Yurt yönetimi tarafından yapılan tüm duyuru ve ilanları dikkate alacağımı, bunlara kural olarak benimseyip
uyacağımı, yurt yönetiminin izni ile asılmış duyuruları kaldırmayacağımı, yırtmayacağımı, karalama veya değiştirme
yapmayacağımı, yurda giriş için gerekli idari ve mali tüm yükümlülüklerimi tamamlayarak yurda giriş yapacağımı,
odamı kontrol ederek teslim alacağımı, odamda varsa daha önceden oluşmuş hasarları aynı gün içerisinde yurt
yönetimi’ne bildireceğimi, bildirmediğim takdirde hasarın tarafıma borç olarak kaydedileceğini,
29)
Yurttan ayrılacağım zaman yurt yönetimi’ne haber vererek yurttan çıkış işlemlerini yerine getireceğimi, bu
işlemleri yapmadan yurttan ayrılmam halinde odamda bırakmış olduğum eşyaların toplanarak çıkarılacağını kabul
ettiğimi ve bu eşyaların kaybolması veya hasara uğraması ile ilgili olarak yurt yönetimi’ni sorumlu tutmayacağımı,
30)
Mezun veya ertesi yıl yurtlarda konaklamayacağım zamanlarda depoya bıraktıktığım eşyalarımı en fazla 2 ay
içerisinde teslim almadığım taktirde, eşyalarım üstünde herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi,
31) Odamın giriş kapısının dışına ayakkabı, terlik, özel eşya ve çöp kovasını bırakmayacağımı,
32)
Bu taahhütnamede ve Üniversitemiz “Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları” nda belirtilen hususlara ayrıca
Üniversitemiz’in yurtlarla ilgili aldığı kararlara (İnternet sitesinde yayımlanan en son güncel hali ile) uymadığım
takdirde yurt yönetimi’nce hakkımda disiplin işlemi yapılacağını ve bu işlem sonucu yurttan çıkarılabileceğim gibi,
bağlı bulunduğum Akademik birimimce de ayrıca cezalandırılabileceğimi,
33) Hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştığımda durumu derhal yurt yönetimine bildireceğimi,
34) Yurtlarda ticari amaçlı satış yapmayacağımı,
35)
Odam da demirbaş eşyalar haricinde başka eşya bulundurmayacağımı, odam da bulunan valiz, kutu gibi yer
kaplayan eşyalarımı ilgili depolara bırakacağımı, bulunduğum yurda ait demirbaşlar ilgili yurt binalarından dışarı
çıkartmayacağımı,
36) Oda anahtarımı kimseye vermeyeceğimi, kaybettiğim ve/veya 10 (on) gün içerisinde yurt yönetimi’ne iade
etmediğim her anahtar için 5 TL' nin tarafımdan kesileceğini,
37) Daimi ikametgâh adresimdeki değişiklikleri 15 gün içerisinde yurt idaresine bildireceğimi,
38) Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmayacağımı,
39) Yurt girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracımı park etmeyeceğimi,
40) Yurt binası koridorlarında ve odalarda spor oyunları oynamayacağımı,
41)
Yurt yönetimine karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da yazılı küçük düşürücü demeçte bulunmayacağımı,
bunu özendirmeyeceğimi, bu konuda kimseyi kışkırtmayacağımı ve fiili saldırıda bulunmayacağımı,
42)
Network sistemine bilinçli olarak zarar vermeyeceğimi (internet soket ve hatlarına zarar vermek vb.), bildiğimi
beyan ve taahhüt ederim.

