ÖZEL TINAZTEPE ASİL YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
2017 – 2018 ÖĞRETİM YILI KAYIT TAAHÜTNAMESİ
YURDUN ADRESİ
Tel. No

:DOĞUŞ CAD. NO: 206 Buca İZMİR
:232 438 24 18

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI
:
T.C. KİMLİK NO
:
OKULU
:
SÜRE
: Okul resmi açılış ve kapanış tarihleri arası.
TARAFLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
:
1. Tınaztepe ASİL Yüksek Öğrenim KIZ Öğrenci Yurdu,İlçe milli eğitim
müdürlüğünce onaylanmışYurt çalışma talimatı doğrultusunda faaliyetini yürütür.Söz
konusu talimatname ,iş bu sözleşmenin eki mahiyetindedir.Taraflar bunu peşinen kabul
ederler.
YURDUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
:
2. Sabah kahvaltısı; hafta içi saat 05:30-09:30; hafta sonu 07:30-09:30 arasındadır.(Kahvaltı
servisimiz okulların açılmasıyla başlar,kapanmasıyla sona erer)HAFTANIN 6 günü
3. Akşam yemeği; haftanın 6 günü çıkar. 4 çeşittir. Akşam yemeği servisi 15:00 ile 19:00
saatleri arasındadır. Daha sonraki saatlerde yemek servisi yapılmaz.
4. Temizlik: Genel oda, banyo ve tuvalet temizliği, yurt personeli tarafından yapılır. Çarşaf
nevresim takımları yastık kılıflarının yıkanması , Yatak toplama, yapma tertip ve düzeni dolap
içi temizliği ve düzeninden öğrenci sorumludur.Öğrenci duş yaptıktan sonra duş yerini temiz
bırakmak zorundadır.klozet kullanımından sonra klozeti temizlemek zorundadır.
5. Isınma: Kalorifer sistemi kasım – mart ayları arasında devreye girer ve 24 saat yanar.
Yarıyıl tatilinde kalorifer sistemi çalışmaz. Belirtilen tarihler mevsim şartlarının gereğine göre
uzatılabilir.
6. Sıcak su:24/6 saat sıcak su imkanı bulunmaktadır.
7. Öğrenci şahsi çamaşırlarını çarşaf nevresim takımlarını,yastık kılıflarını çamaşırhanede
yıkayacaktır.matik detarjanı öğrenciye ait olmak üzere ( 5 ) TL Su ve enerji bedeli ödeme
yapacaktır.Banyolarda Çamaşır yıkamak yasaktır.Yıkandığı taktirde disiplin hükümleri
uygulanır.
Ütüleme öğrenciye aitdir.
8. İnternet: Yurtta kesintisiz kablolu/ kablosuz internet erişimi sağlanmaktadır ( Ücretsiz.)
9.Lavabo sıvı sabunları öğrenciye aitdir.
10.Wc tuvalet kağıtları öğrenciye aitdir.
ÖĞRENCİ VE VELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

:

**** Yurt ücretleri Okul resmi açılış ve kapanış tarihleri arasını kapsar. Ödemeler
2.Sayfadaki ödeme tablosuna göre yapılır.yaz okulu bu ücretin dışındadır.
Oda kişi sayısı
:
Kat ve Oda No

:

Yatak No

:

Yurt ücreti
:
Ödemeler taahütname İle bağlayıcılık taşır. İş bu sözleşme 3 sayfadan ibarettir.

Ödeme tablosu
TARİH

:
ÖDENECEK TUTAR

TARİH

ÖDENECEK TUTAR

11. Yurdun giriş saati;tüm öğrenciler için hafta içi 24:00 hafta sonu 01:00 olarak
belirlenmiştir.
12. Öğrenciler evci olarak çıkmaları için dilekçe yazıp,idareye bildirmeleri ve ailelerinin izni
gerekir.
13. Yatakhane bölümüne ayakkabı ile çıkmak,yiyecek,alkol,sigara ve yasak yayın
bulundurmak,müdüriyetin bilgisi dışında odalardaki ranza,dolap vb. yerlerini değiştirmek
kesinlikle yasaktır.
14. Öğrencilerin odalarını ve yurt genelini temiz tutmaları,personele karşı saygılı olmaları ve
yurt prensiplerine uymaları gerekir.
15. Kuruma alkollü girmek kesinlikle yasaktır.Bu kurala uymayanların ailelerine haber
verilip yurtla ilişiği kesilir.
16. Ders yılı içinde öğrenci velisi ve yakını her ne sebeple olursa olsun yatılı olarak yurtta
kalamaz,Görüşmeler ziyaretçi odasında yapılır.
17. Odalarda ütü,elektrikli ocak,ve ısıtma cihazları bulundurmak ve kullanılmak yasaktır.
DİĞER HÜKÜMLER :
18. Öğrenciden depozito alınmaz
19.İş bu taahütnamenin fesih’i 04.10.2004 tarihli Yargıtay 13.hukuk dairesinin
2004/5439 esas 2004/13606 karar numarasına göre Öğrenci yurttan her hangi bir sebebten
dolayı yurttan ayrılmak isterse yurt ücretinin kalan kısmını ödemek zorundadır.peşin ödeme
yapanların da ücretleri iade edilmez.Hükmü uygulanır.
20. Yurtta kalma süresi akademik takvime göredir.Yaz okuluna kalmak isteyenler ayrıca ücret
öderler. Dini ve resmi bayramlarda yurt kapalıdır.
21. Yurt yönetimi, uygunsuz madde veya yasa dışı yayın bulundurulmaması için önceden
haber vermeksizin öğrencilerin yurtta bulundukları saatlerde odalarda ve dolaplarda arama
yapma hakkına sahiptir..Öğrencinin karşı çıkması halinde yurtla ilişiği kesilir.
22.Öğrenci yurtta kullanacağı gereçleri kendisi getirecektir.temizlik ve güvenliğinden öğrenci
sorumludur.
a) Yatak çarşafı
b) yastık kılıfı
c) nevresim takımı
d) alez ( yatak koruyucu)
e) 2 çift terlik , el yüz havlusu , banyo havlusu,saç kurutma makinesi , banyo sabunu,banyo
lifi,wc kağıdı,
( YASTIK VE YORGAN TARAFIMIZA AİTTİR.)

Ödemeler taahütname İle bağlayıcılık taşır. İş bu sözleşme 3 sayfadan ibarettir
GENEL HÜKÜMLER
:
23. Bu anlaşma T.C. kanunlarına göre yürütülür.
24.Her hangi bir hukuki anlaşmazlık halinde İZMİR mahkeme ve İcra müdürlükleri yetkilidir
25.Öğrenci yada velisi Taksit ile yapılan ödemelerde ödemelerin gecikmesi yada
ödenmemesi durumlarında aylık %5 gecikme faizi ve tüm avukatlık mahkeme ve icra
masraflarını ödemek ile yükümlüdür.
26.Öğrenci yada Velisi yurt müdürlüğüne Nakit ödeme yaptığında tahsilat makbuzu verilir.
27.Sözleşme tutarı üzerinden öğrenci ve velisi isterse tek senet isterse taksit sayısı kadar
senet düzenlenir nakit ödeme yapıldığında bulunduğu aya ait senet makbuz karşılığı iade
edilir.Tek senet yapıldıysa yurt ücretinin tamamı ödendiğinde öğrenciye / velisine iade edilir.
28.Öğrenci yurt demirbaşlarına araç ve gereçlerine zarar verdiği taktirde bunları aynı
markada ve kalitede olmak üzere peşin olarak ödemek ile yükümlüdür.
29. Öğrenci / veli yurdun bildirmiş olduğu banka ve hesaplarına aylık taksitlerini

Sözleşmedeki net rakamları yatırmakla yükümlüdür.
30. Sözleşme, Yurt adına Yurt Müdürü, île öğrenci ve velisi yada vasisi tarafından imza
edildikten sonra yürürlüğe girer. Ancak, yurt müdürünün değişmesi halinde sözleşme bitim
tarihine yurda kaydı yapılan öğrenci…………………………………………………
Ve aile büyüğü ………………………………………………………………………………..
ile M.E.B. Özel Tınaztepe ASİL Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü arasında
bağlayıcılık taşır.
31. İş bu sözleşme taraflarca okunup taahhüt edilip,………../………./………….günü imza
altına alınmıştır.İşletmeci,öğrenci,veli tarafından okunarak kabul ettiklerini beyanla imzaları
ile tasdik etmişlerdir. taahütnameden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkemeleri
ve icra daireleri yetkilidir.
YURT MÜDÜRÜ

ÖĞRENCİ

MÜTESELSİL BORÇLU
(VELİ)

Ödemeler taahütname İle bağlayıcılık taşır. İş bu sözleşme 3 sayfadan ibarettir

