YURT MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİR KONAKLAMA TAAHHÜTNAMESİ
KU yurtlarında konaklayan ben …………..
Aşağıda yer alan kurallara uymadığım taktirde Yurt Müdürlüğü ve Program Koordinatörlerinin kararı ile uyarılmaksızın
konaklamamın sonlandırılabileceğini, kararın tarafıma tebliğ edildiği gün içerisinde odamı boşaltarak çıkış işlemlerini tamamlamam
gerektiğini,
1.
Yurt binalarında ve yurtlar bölgesinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı, kullanılan
ortamda bulunmayacağımı,
2.
Yurt binalarında ve yurtlar bölgesinde kumar nitelikli oyunlar oynamayacağımı,
3.
Hırsızlık yapmayacağımı,
4.
Yurt yönetimine ve / veya personeline tehdit / hakaret içeren veya saygı kurallarını aşan fiili davranışta veya söylemlerde
bulunmayacağımı ve bunun yurttan çıkarılma nedeni olduğunu kabul ettiğimi,
5.
Kampüs içerisindeki kişilere tehdit veya hakaret içeren fiili davranışta, söylemlerde ve fizilksel saldırıda bulunmayacağımı,
6.
Kampüs ve kampüs kullanıcılarının sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmayacağımı, bu tür davranışlara
yardımcı olmayacağımı,
7.
Yurt penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim veya ormanlık alan olması nedeniyle yangına sebep olacak herhangi bir
madde atmayacağımı,
8.
Konaklama için verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı ve / veya yanlış beyanda bulunduğum tespit edildiği takdirde konaklamamın
sonlandırılabileceğini,
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Aşağıda yer alan kurallara uymadığımda görevli personeller tarafından 1 (bir) kez uyarılacağımı, bu uyarı sonrasında
gerçekleşecek ilk kural ihlalimde, Yurt Müdürlüğü ve Program Koordinatörlerinin kararı ile konaklamamın sonlandırılabileceğini,
kararın tarafıma tebliğ edildiği gün içerisinde odamı boşaltarak çıkış işlemlerini tamamlamam gerektiğini,
4207 sayılı kanun gereğince, yurt binaları içerisinde (misafir odaları ve diğer tüm kapalı alanlarda) sigara ve benzeri tütün ürünlerini
kullanmayacağımı, odamda sigara ve tütün ürünlerinin başkaları tarafından da kullanılmasına müsaade etmeyeceğimi; aksi takdirde
tarafıma uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimi,
Yurtlarda ticari amaçlı satış yapmayacağımı,
Yasalarca yasaklanmış kesici, delici ve ormanlık alan olması nedeniyle patlayıcı araçlar (havai fişek, maytap v.s) bulundurmayacağımı /
kullanmayacağımı,
a - Ziyaretçi kimlik kartımı; gösterilmesi gerektiğinde Yurt Müdürlüğü ve / veya Güvenlik Müdürlüğü personeline göstereceğimi, başkasına
ait kimlik kullanmayacağımı / ibraz etmeyeceğimi,
b - Ziyaretçi kimlik kartımı şahsen muhafaza edeceğimi, kimseye vermeyeceğimi,
Yurt yöneticilerinin / görevlilerinin ve üniversite personelinin çalışmalarını engellemeyeceğimi. Yazılı, sözlü uyarılarına uyacağımı,
Yurt Müdürlüğü tarafından yapılan tüm duyuruları dikkate alarak, kural olarak benimseyip uyacağımı,
Yurt arkadaşlarımı veya başkalarını rahatsız etmeyeceğimi, küçük düşürücü davranışlarda bulunmayacağımı,
Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmayacağımı veya zarar vermeyeceğimi,
Yangın söndürme cihazlarını amacı dışında kullanmayacağımı,
Yurt odaları ve ortak alan demirbaş eşyalarını odalara veya başka alanlara taşımayacağımı, demirbaş eşyaları amacına uygun
kullanacağımı ve zarar vermeyeceğimi; zarar verdiğim takdirde, oluşan hasar bedelinin yurt depozitomdan kesileceğini,
Yurtta kaldığım süre boyunca yurt binalarında dinlenme odası, mutfak, çamaşırhane, duş ve tuvalet gibi ortak alanlar ile tarafıma tahsis
edilen yurt odasını temiz tutacağımı, yurttan çıkış yaparken temiz bir şekilde teslim edeceğimi,
Yurtta kullanılmasına izin verilmeyen elektrikli veya gazlı araç ve gereçleri kullanmayacağımı / bulundurmayacağımı,
Odalarda ve mutfak harici genel kullanım alanlarında yemek vb. pişirmeyeceğimi,
Yurt ortak alanları ve odalarında hayvan beslemeyeceğimi / barındırmayacağımı,
Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayacağımı, yüksek sesle müzik dinlemeyeceğimi ve yüksek sesle şarkı söylemeyeceğimi,
Yurt Müdürlüğünden habersiz oda değiştirmeyeceğimi ve odamı başkasına devretmeyeceğimi,
Oda kartımı şahsen muhafaza edeceğimi, Yurt Müdürlüğünden habersiz oda kartımı yurtta kalan / kalmayan başka bir öğrenciye veya
başkalarına vermeyeceğimi, odamı başkasıyla paylaşmayacağımı, oda sakinleri dışında odada birini bulundurmayacağımı ve
barındırmayacağımı,
Yurt odamda ziyaretçi kabul etmeyeceğimi, ziyaretçi kuralına uyacağımı, Yurt Müdürlüğünce belirlenen odadan başka bir odada
kalmayacağımı, odada fazladan yatak, şişme yatak vs bulundurmayacağımı,
Yurtlardaki duyuru ve uyarı görsellerine zarar vermeyeceğimi ve uyacağımı,
Yurt bölgesinde yaya yolu olarak kullanılan yollara ve yurt binalarının önüne araçla gelmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı,
Yurt odalarının pencere ve camlarına bayrak, flama vb. asmayacağımı,
Oda kartımı teslim etmeden ve belgelere çıkış imza atmadan yurttan ayrılmayacağımı, yurttan geç çıkış yapmayacağımı, odada eşya
bırakıp gitmeyeceğimi; prosedürlere uymadığım takdirde hakkımda ilgili cezai işlemlerin yapılmasını kalan eşyalarımı teslim almadığım
takdirde eşyalar üzerindeki mülkiyet hakkımı kaybedeceğimi kabul ettiğimi,
Diğer yükümlülükler
Yurtlarda kaldığım süre içerisinde oda kapımı daima kilitli tutacağımı, değerli eşyalarımı odamda bulundurmayacağımı veya kilit altında
tutacağımı, şahsıma ve eşyalarıma gelebilecek zarar ve kayıplardan üniversiteyi sorumlu tutmayacağımı, kayıp veya hasar oluşması
halinde sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını,
Mutfak ve çamaşırhanelerde eşyalarıma gelebilecek kayıp ve zarardan üniversiteyi sorumlu tutmayacağımı, kayıp veya zarar oluşması
halinde sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını,
Yurt odamın, gerekli görüldüğünde Yurt Müdürlüğü personeli tarafından kontrol edilebileceğini,
Görülebilecek lüzum üzerine yurt odamın ve binamın Yurt Müdürlüğü tarafından değiştirilebileceğini,
Kayıp / Yedek Kart kuralına uyacağımı, uymadığım takdirde yaptırımlarını kabul ettiğimi,

bildiğimi ve kabul ettiğimi beyan ederim.
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