T.C
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ YURTLARI
YAZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ TAAHÜTNAMESİ

1.

Kayıt sırasında tarafımızca imzalanan “Muvafakname” de ki kuralları, işbu
taahhütnamenin imzalanması ve uygulanmasında da aynen kabul ve beyan ederim.

2.

Öğrenci yurda girerken kendisine 30 TL depozito karşılığı teslim edilen oda kartını
yurttan çıkış yaparken idareye teslim etmek durumundadır, oda kartını kaybeden,
teslim etmeyen öğrencilerden alınan depozito iade edilmez.

3.

Öğrenci, kimlik kartını ve kendisine verilen oda kartını yanında taşımakla yükümlüdür.
Kampüs ve yurda giriş çıkışlarda kullanılmak üzere kendisine verilen kart ve yetkileri
başkasına kullandırtamaz ve devredemez. Aksi takdirde disiplin cezası uygulanır.

4.

Öğrenci çamaşırlarını yurt yönetiminden alacağı (5 TL makbuz karşılığında)
çamaşırhanede yıkatabilir.

5.

Kampüs ve yurt içerisinde genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak, taşkınlık yapmak,
arkadaşlarını ve yakınlarını misafirhaneye almak yasaktır, bu davranışlarda bulunan
öğrenci hakkında disiplin işlemi uygulanır. (Öğrenci 2019-2020 Eğitim dönemi yurt
kaydını yenilemişse, yurt siciline işlenir, disiplin kurulunda verilecek karara göre yurt
kaydı silinebilir)

6. Kampüs ve yurt bölgesinde, bina ortak alanlarında ve oda içinde alkollü içecek içmek ve
bulundurmak; yurda alkollü gelmek ve görevlileri bu şekilde meşgul etmek; koleksiyon
veya hangi sebeple olursa olsun dolu veya boş şişe bulundurmak yasaktır. Ayrıca
uyuşturucu, zevk verici madde kullanmak, taşımak, bulundurmak, satmak yasaktır, bu
davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır, yurttan çıkışı verilir.
(Öğrenci 2019-2020 Eğitim dönemi yurt kaydını yenilemişse, yurt siciline işlenir, disiplin
kurulunda verilecek karara göre yurt kaydı silinir)
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7. Yurda ait kapalı alanlarda sigara içmemek. (Bu kuralı ihlal eden öğrenci veya öğrencilere
“4207 ve 5727 sayılı” Kanunda belirtilen, kanuni cezanın yanında, sigara dumanından
kaynaklı zararlardan dolayı 120 TL para cezası ve disiplin cezası uygulanır.)
8. Eşyalarının sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir, kıymetli eşyalarını ortada
bırakmamalıdır, kaybolması halinde hak talep edemez.
9.

Yaz döneminde yurtta revir, spor salonu, hobi mutfağı, yemekhane hizmeti
verilmemektedir.

10. Yurt giriş-çıkış saatlerine uymak. Öğrenci Yurduna en son giriş saat 23.30 olarak
belirlenmiştir. Yurttan en son çıkış saat 22.30 dur. 22.30’ dan sonra çıkışlarda öğrenci
velisi Yurt Yönetimi tarafından aranır ancak veli onayı varsa çıkışa izin verilir ve kampüs
güvenlik çıkışlarına haber verilerek öğrencinin çıkışı sağlanır. (Bu kuralın ihlal edilmesi
halinde tutanak tutulur)
11. Güvenlik amaçlı yurda giriş ve çıkışlarda veya yurt sınırları dahilinde arama yapılabilir.
(Kimlik kontrolü, üst, çanta vs.)
12. Yurt Yönetimi gerekli gördüğü durumlarda odalarda, çalışma masası dolapları ve giysi
dolaplarında arama yapabilir, kilitli dolapları açtırabilir, yurda getirilmesi yasak olan
madde ve eşyalara el koyabilir, arama yapmak için öğrencinin odada hazır bulunması,
izni beklenmez.
13. Yurt Yönetimi tarafından tahsis edilen oda haricinde başka bir odada kalmamak, diğer
oda sakinlerinin müsaadesi olmadan başka bir odaya girmemek, oda arkadaşlarının
yatağını kullanmamak, yurda ait demirbaşları özenli kullanmak ve yerlerini
değiştirmemek. Ortak alanlardaki eşyaları oda içlerine götürüp kullanmamak.
14. Yurt personelinin görevini engelleyici, güçleştirici hareketlerden kaçınmak, müdahale
etmemek ve personele saygılı davranmak. Öğrencinin kişilerle olan ilişkilerin de (yurt
öğrencileri veya yurt görevlileri) kaba ve saygısız olmaması, bağırıp, hakaret ve küfür
etmesi, tehdit ve şiddet içeren davranışlarda bulunması, etrafına zarar vermesi
kesinlikle yasaktır.
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15. Dışardan gelen misafirlerini turnike arkasında kalan yurdun özel kullanım alanlarına
(katlara, yatakhaneye vs.) kesinlikle çıkartmak yasaktır. Bu fiilleri işleyen her iki tarafa
da Yurt Yönetimi tarafından belirlenen para cezası uygulanır. Bu kuralı ihlal eden
öğrenciye disiplin cezasının yanında hem kendisi hem de getirdiği her bir kişi için 120 TL
para cezası uygulanır, ödeme peşin olarak ödenir ve getirdiği kişi yurt alanının dışına
çıkartılır. Odalarda her türlü elektrikli küçük ev aletleri, ütü, tost makinası, elektrikli
ocak, elektrikli süpürge vb. bulundurmamak/odalarda kullanmamak, ütü odalarında
bulunan ütüleri odalar da kullanmamak, gaz lambası/mum vs. yanıcı maddeleri
bulundurmamak. Yurt yönetimi bu eşyalara el koyar ve öğrenciye yıl sonunda iade edilir.
Aydınlatma cihazı, TV, radyo, vb. elektrikle çalışan araç ve gereçleri özellikle şarj
aletlerini prizlerde takılı unutmamak, işi bitince fişini çıkarmak.
16. Odalarda her türlü elektrikli küçük ev aletleri, ütü, tost makinası, elektrikli ocak,
elektrikli süpürge vb. bulundurmamak/odalarda kullanmamak, ütü odalarında bulunan
ütüleri odalar da kullanmamak, gaz lambası/mum vs. yanıcı maddeleri bulundurmamak.
Yurt yönetimi bu eşyalara el koyar ve öğrenciye yıl sonunda iade edilir. Aydınlatma
cihazı, TV, radyo, vb. elektrikle çalışan araç ve gereçleri özellikle şarj aletlerini prizlerde
takılı unutmamak, işi bitince fişini çıkarmak.

17. Öğrenci misafirhane ücretini (aylık …… TL- günlük …… TL) peşin ödemekle yükümlüdür,
1 hafta kalacak öğrenciler haftalık ücreti peşin öder, öğrenci eşyasını yurttan çıkış
yaparken almak zorundadır, eşyasını bırakan öğrenciye yurtta kalmış gibi ücret
uygulanır.
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Öğrencinin;
Adı soyadı

:

TCK No’su

:

Mail Adresi

:

GSM Tel

:

Bölümü

:

Velisi

:

Ev Adresi

:

Veli GSM No :

*Yaz Dönemi Öğrenci Taahhütnamesinde belirtilen kurallar Üniversitemiz Yaz
okulu, Staj programı öğrencileri, Sürekli Eğitim Merkezi ve Sağlık Kültür Spor Dairesi
Başkanlığının yaz okulu programlarına katılan lise öğrencilerinin tümü için geçerlidir.
Kurallara uymayan öğrencilerin yurttan çıkışı yapılır.
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