
                                                                      TAAHHÜTNAME 

1. Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri 

Uygulama Usul ve Esasları hakkındaki Yönergeyi okuduğumu ve yönergedeki kurallara uyacağımı, 

2. Barınma Birimlerine online başvuru esnasında vermiş olduğum bilgi ve gelir beyanında yapılacak inceleme 

sonucunda herhangi bir yanlış veya hatalı bilgi olması durumunda kayıt hakkımı kaybedeceğimi ve/veya kayıt 

yaptırmış olsam dahi kaydımın silineceğini, 

3. Yönergede bulunmayan hükümlerde, Barınma Birimi Müdürü ve/veya Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları, 

öğrenci ilan panoları ve/veya resmi internet sitesi aracılığı ile yaptığı duyuruları takip edeceğimi ve belirtilen 

hususları dikkate alacağımı, 

4. Barınma Birimlerinde barınmama engel olabilecek herhangi bir bulaşıcı ve akıl-ruh hastalığım olmadığını, 

barındığım süre boyunca belirtilen hastalıklara yakalanmam durumunda idareyi bilgilendireceğimi, kayıt esnasında 

yanlış bilgi vermem ve/veya daha sonra belirtilen hastalıklara yakalanmam durumunda öğrencilerin ve personelin 

zarar görmesi halinde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, 

5. Kayıt sırasında veya barınma sürem boyunca şahsıma zimmetlenen bütün demirbaş eşyaları kurallarına uygun 

olarak kullanıp, ayrılma sırasında zarar vermeden ve eksiksiz olarak teslim edeceğimi, demirbaş eşyalara zarar 

verdiğim veya kaybettiğim takdirde tarafıma tahakkuk ettirilecek bedeli ödeme günündeki maliyet üzerinden 

kayıtsız ve şartsız ödeyeceğimi; 

6. Barınma Birimleri Müdürlükleri tarafından adıma tahsis edilen odayı kendim temizleyeceğimi, temiz ve düzenli 

kullanacağımı, odayı ve eşyaları amacı dışında kullanmayacağımı, oda anahtarımı, öğrenci ve barınma birimleri 

kimliğimi başkasına vermeyeceğimi, kullandırmayacağımı ve odayı kilitli tutacağımı, adıma tahsis edilen odada 

oda sahibi dışında kimseyi bulundurmayacağımı ve barındırmayacağımı, 

7. Barınma sürem boyunca Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ücret değişikliklerini aynen kabul ederek, 

belirlenecek süreler içerisinde ödeyeceğimi, 

8. Odamda ütü ve yemek yapmayacağımı, elektrik ocağı, tost makinesi gibi yemek pişirmekte kullanılabilecek mutfak 

malzemelerini bulundurmayacağımı, bulundurmam halinde yönetim tarafından alınıp imha edileceğini, 

9.  Barınma Birimleri binası ve çevresinde alkollü içecek ve keyif verici madde kullanmak, bu maddeleri bulundurmak 

(boş veya dolu içki şişesi) , bu içecek ve maddeleri kullanmış olarak Barınma Birimlerine gelmenin yasak olduğumu 

bildiğimi ve bu yasağa uyacağımı,   

10. Barınma Birimleri tüm kapalı alanlarında (odalarda dahil) ve bina eklentilerinde sigara içmeyeceğimi, 

11. Barınma Birimleri açılış (06.00)  ve kapanış saatlerine (02.00)  uyacağıma, 

12. Barınma Birimleri Müdürlükleri tarafından gerektiğinde odamın ve bloğumun değiştirebileceğini ve verilen süre 

içinde değişimi gerçekleştireceğimi, 

13. Barınma Birimlerinde  aynı binada dahi olsa öğrencileri ziyaret etmeyeceğimi ve ziyaretçi kabul etmeyeceğimi, 

(anne, baba, arkadaş vb.) 

14. Barınma Birimlerinden ayrılacağım zaman ilgili Müdürlüklere haber vererek almış olduğum demirbaş eşyaları 

teslim edip çıkış işlemlerini yerine getireceğimi, haber vermeden ayrıldığım takdirde odamda idare tarafından tespit 

edilmiş hasarları ve çıkışın tespit edildiği tarihe kadar olan barınma ücretini ödeyeceğimi , 

15. Barınma Birimleri Müdürlükleri tarafından gerek görüldüğü hallerde odama girilebileceğini ve kontrol edileceğini, 

16. Barınma Birimlerinde hayvan beslemeyeceğimi, 

17. Kesin , geçici yaz çıkışlarında ve olağanüstü hallerde şahsi eşyalarımı odamda bırakamayacağımı,  

18. Covid-19 pandemisi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu vb. 

tarafından belirlenen güncel kuralları takip edeceğimi ve uyacağımı,  

19. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle engellenemeyen ve öngörülemeyen bulaşma 

riskinin olabileceğini ve sonuçlarını göze alarak Barınma Biriminden hizmet almayı , 

20. Yukarıda belirtilen kurallara uyacağımı, aksi taktirde Barınma Birimleri Yönetim Kurulunun alacağı her türlü 

kararı,  

 Kabul ve taahhüt ederim.                                              

 T.C. No  :                                                                                                                         Adı Soyadı                         

Öğrenci No:                                                                                                                               İmza            

Öğrenci Cep No:                                                                                                                        Tarih            

Fakülte/Bölüm :                                                                            e-mail Adresi:  

Aile Telefonları              Anne……………………………… Baba…………………………..Diğer…………………………. 

Aile İkamet Adresi : 


