MUVAFAKATNAME

Tarih:__/__/20..

Velisi bulunduğum ___________________ T.C. kimlik no’lu _____________________________’in Özyeğin
Üniversitesi bünyesinde ___/__ /20.. – ___/__ /20.. tarihleri arasında düzenlenecek olan Özyeğin
Üniversitesi Lise Yaz Okulu’na katılımına onay verdiğimi; bu süre dahilinde Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy
öğrenci yurtlarında kalmasını, kişisel gelişim programları ile İstanbul içinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ve
gezilere katılmasını, program ile ilgili olabilecek değişiklikleri kabul ettiğimi; velisi bulunduğum
_____________________________’ın etkinlik süresince yönlendirme/talimatlara aykırı davranış ve
eylemlerinden kaynaklanabilecek sorun ve zararlardan hiçbir koşulda Özyeğin Üniversitesi’nin sorumlu
tutulmayacağını kabul ve taahhüt ederim.

Öğrenci Velisi

Ad – Soyad:
Telefon:
Adres:
İmza:

Öğrencinin alerjisi veya herhangi bir sağlık problemi yoktur.
Öğrencinin alerjisi veya herhangi bir sağlık problemi varsa lütfen belirtiniz.

NOT: Yukarıda belirtilen faaliyetlerden (kişisel gelişim programları, İstanbul içinde düzenlenen çeşitli
etkinlikler ile geziler) herhangi birine katılım onaylanmıyorsa lütfen sebebi ile birlikte belirtiniz.
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LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ
___________________ T.C. kimlik no’lu _____________________________’in Özyeğin Üniversitesi
bünyesinde ___/__ /____ – ___/__ /____ tarihleri arasında düzenlenecek olan Özyeğin Üniversitesi Lise
Yaz Okulu’nda;

A. Yurt
1. 4207 sayılı kanun gereğince, yurt binaları içerisinde (öğrenci odaları ve diğer tüm alanlarda) sigara
ve benzeri tütün ürünlerini kullanmayacağımı, odamda sigara ve tütün ürünlerinin kullanılmasına
müsaade etmeyeceğimi veya göz yummayacağımı;
2. Yurt binalarında ve yurtlar bölgesinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde
bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı,
3. Lise Yaz Okulu süresince kimlik kartımı; gösterilmesi gerektiğinde Yurt Yönetimine ve / veya
Güvenlik personeline göstereceğimi, başkasına ait kimlik kullanmayacağımı / ibraz etmeyeceğimi,
4. Yurt yönetimine ve / veya personeline tehdit / hakaret içeren veya saygı kurallarını aşan fiili
davranışta veya söylemlerde bulunmayacağımı,
5. Yurt yönetimi tarafından yapılan tüm duyuruları dikkate alarak, kural olarak benimseyip uyacağımı,
6. Yurt yönetiminin ve görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uyacağımı ve tebliğ yazılarını alacağımı,
7. Yurt arkadaşlarımı veya başkalarını rahatsız etmeyeceğimi, küçük düşürücü davranışlarda
bulunmayacağımı,
8. Yurt sakinlerine tehdit veya hakaret içeren fiili davranışta veya söylemlerde bulunmayacağımı,
9. Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmayacağımı veya zarar vermeyeceğimi,
10. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmayacağımı, bu tür davranışlara yardımcı
olmayacağımı,
11. Yangın söndürme cihazları ile oynamayacağımı ve yangın söndürme amacı dışında
kullanmayacağımı,
12. Ortak alan demirbaş eşyalarını odalara veya başka alanlara taşımayacağımı, demirbaş eşyalara
zarar vermeyeceğimi; zarar verdiğim takdirde, oluşan zararı karşılayacağımı,
13. Dinlenme odası, mutfak, çamaşırhane, duş ve wc gibi ortak alanları temiz tutacağımı ve demirbaş
malzemeleri uygun kullanacağımı,
14. Sürekli Eğitimi Akademisi personelinden habersiz oda değiştirmeyeceğimi ve odamı başkasına
devretmeyeceğimi,
15. Oda kartımı ve anahtarımı şahsen muhafaza edeceğimi, Sürekli Eğitimi Akademisi’nden habersiz
oda kartımı veya anahtarımı yurtta kalan / kalmayan başka bir öğrenciye veya başkalarına
vermeyeceğimi, odamı başkasıyla paylaşmayacağımı, oda sakinleri dışında odada birini
bulundurmayacağımı ve barındırmayacağımı,
16. Yurtlarda kaldığım süre içerisinde oda kapımı daima kilitli tutacağımı, değerli eşyalarımı odamda
bulundurmayacağımı veya kilit altında tutacağımı, şahsıma ve eşyalarıma gelebilecek zarar ve
kayıplardan Yurt Yönetimi’ni ve Sürekli Eğitim Akademisi’ni sorumlu tutmayacağımı, kayıp veya
hasar oluşması halinde sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını,
17. Yurt odamın, gerekli görüldüğünde Yurt Yönetimi ve Sürekli Eğitim Akademisi personeli tarafından,
özel hayatın gizliliği prensibine uygun olarak kontrol edilebileceğini,
18. Görülebilecek lüzum üzerine yurt odamın ve binamın Yurt Yönetimi ve Sürekli Eğitim Akademisi
tarafından değiştirilebileceğini,
19. Yurtta kaldığım süre boyunca, tarafıma tahsis edilen yurt odasını temiz tutacağımı, yurttan çıkış
yaparken temiz bir şekilde teslim edeceğimi,
20. Yurt girişinde teslim edilen oda kartımı çıkış işlemi sırasında Sürekli Eğitimi Akademisi personeline
teslim edeceğimi; aksi takdirde ziyaa olan/kaybedilen her oda kartı için 20.-TL ücreti ödeyeceğimi,
21. Yurt çıkış prosedürünü yerine getirmeden yurttan ayrılmayacağımı, yurttan geç çıkış yapmayacağımı,
odada eşya bırakıp gitmeyeceğimi; prosedürlere uymadığım takdirde hakkımda ilgili cezai işlemlerin
yapılmasını kabul ettiğimi,
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22. Yurda girmek için verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bulunduğum tespit
edildiği takdirde yurttan çıkarılacağımı,
23. Yurttan saat 23:00’dan itibaren dışarı çıkmayacağımı ve yurt odama en geç saat 00:00’da giriş
yapacağımı,
24. Odamın bulunduğu koridor dışında başka koridorlardaki odalarda bulunmayacağımı,
25. Yurt odama dışarıdan ziyaretçi kabul etmeyeceğimi,
26. Yurda girişte güvenliğe yaka kartımı ve bilekliğimi göstereceğimi,

B. Dersler
Yukarıda belirtilen tarihler arasında gerçekleşen olan Lise Yaz Okulu’nda;
1. Bütün derslere sürekli olarak katılım gösterilmelidir.
2. Sürekli Eğitim Akademisi personellerine karşı saygılı ve onların talimatlarına uygun olarak
davranılmalıdır.
3. Kampüsten dışarı çıkabilmem için velimin/yasal temsilcimin yazılı ve sözlü iznin bulunmalıdır.
4. Yaşadığım problemlere yönelik olan Sürekli Eğitim Akademisi dışındaki başka birimle ietişime
geçemez.

C.

Çıkış İşlemleri

Özyeğin Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda yukarıda izah edilen kurallara uyulmadığı, mentorlar tarafından
bildirilen raporlar, başkaları tarafından iletilen sözlü veya yazılı şikayet veya ihbarlar veya Üniversite’nin
bizzat gözlemlediği olay/eylemler neticesinde tespit edilmesi durumunda, Üniversite yönetimi tarafından
durum değerlendirilmesi yapılmak ve öğrencinin velisine haber verilmek suretiyle Lise Yaz Okulu’ndan
çıkarılacağımı ve yaz okulundan en geç 24 saat içerisinde ayrılacağımı,
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ad-Soyad:
İmza/Tarih:

VELİ TAAHHÜTNAMESİ

Velisi bulunduğum öğrencinin yukarıda yazılı tüm kurallara riayet edeceğini, aksi takdirde C. Bendinde yazılı
yaptırımın uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt ederim.
Veli Ad/Soyad:
İmza/Tarih:
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