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KONUKEVLERİ TAAHHÜTNAMESİ 

 
1 — 2547 saylı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci Konukevleri 

İşletme Usul ve Esasları Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine, konukevleri idaresinin emir ve 

talimatına eksiksiz uymayı, 

 

2  — Konukevleri idaresinin tespit ve tanzim ettiği yer ve zaman dışında ziyaretçi kabul etmemeyi, 

yabancıları konukevlerine getirmemeyi,  dolaştırmamayı, yatırmamayı, kendime tahsis edilen yerden 

başka yerlerde yatmamayı,  
 

3 — Konukevleri demirbaş eşyalarını itina ile kullanmayı, eşya ve malzemelerin yerini değiştirmemeyi, 
 

4  — Yemekhane, yatakhane, çalışma salonu ile koridorlar gibi umumi yerlerde ve (istirahat) uyuma 

zamanlarında sükûneti muhafaza etmeyi, konukevleri içinde yüksek sesle film izlememeyi, çalgı aleti, 

müzik, radyo,  teyp vb. çalmamayı, 
 

5 — Konukevleri dâhilinde temizliğe azami derecede riayet etmeyi, konukevleri binası içerisinde ve 

konukevlerinin kapalı ve açık alanlarında 5727 sayılı kanun gereğince sigara içmemeyi, Konukevi 

binalarında ve çevresinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmayacağımı ve 

kullanmayacağımı, 
 

6 — Yatakhane ve lavabo haricinde pijama ile ve konukevleri içerisinde umumi ahlak ve adaba aykırı olan 

kıyafetle dolaşmamayı,  
 

7 — Konukevleri idaresince belirlenen giriş - çıkış saatlerine, yemek ve kahvaltı saatlerine riayet etmeyi, 

giriş kapılarından kendi öğrenci kimlik kartımı okutarak giriş yapacağımı, aksi halde devamsız 

görüneceğimi, Öğrenci Kimlik kartımı başkasının kullanımına vermeyeceğimi ve kartımın arızalanması veya 

kaybolması durumunda en geç üç gün içerisinde yeni kart çıkartacağımı,  
 

8 — Konukevi idaresince lüzum görülen zamanlarda veya konukevinden ayrılırken dolap, bavul ve hususi 

eşyalarımı idarenin kontrolüne açık bulundurmayı, 
 

9 — Konukevlerinden ayrılırken idareye haber vererek yurttan çıkış işlemlerini (oda ve ortak alan demirbaş 

eşya kontrolü, anahtar teslimi, oda genel temizliği) yerine getireceğimi, bu işlemleri yapmadan yurttan 

ayrılmam halinde odamda bırakmış olduğum eşyaların toplanarak elden çıkarılacağını / imha edileceğini 

kabul ettiğimi ve bu eşyalar ile ilgili olarak Konukevi İdaresini sorumlu tutmayacağımı, bana teslim edilen 

eşyaları ve varsa konukevleri kartını iade etmeyi, dolap vb. demirbaş malzemeyi tam, sağlam ve boş olarak 

teslim etmeyi,  
 

10 — Konukevleri idaresinin göstereceği yerlerden başka yerlerde yiyecek bulundurmamayı, yememeyi, çay, 

kahve ve benzeri şeyler pişirmemeyi, çamaşır yıkamamayı ve asmamayı, 
 

11 — İzinsiz olarak konukevindeki tesisatlar üzerinde ilave ve tadilat yapmamayı; elektrikli araç gereçlerin 

şarj edilmesi için ayrılmış yer dışında şarj etmemeyi,  
 

12 — Konukevlerinin herhangi bir yerine adap ve ahlâka mugayir resimler çizmemeyi ve asmamayı, resim 

ve kitap taşımamayı, bu tür hareketlerde bulunmamayı, 
 

13 — Konukevlerinin herhangi bir yerine siyasi amblem yapıştırmamayı, resim çizmemeyi, yazı 

yazmamayı, siyasi propaganda yapmamayı, münakaşa etmemeyi, 
 

(2) Misafirler, hafta tatilleri ile resmi tatillerini konukevi dışında geçirmek için müdürlükten izin 

almak/bildirimde bulunmak mecburiyetindedir. 18 yaşından küçük misafirler için ise ailesinin yazılı 
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muvafakati aranır, 

 

14  — İdareden habersiz ve izinsiz olarak konukevlerini terk etmemeyi, zaruret halinde idareye haber 

vermeyi ve izin kâğıdı tanzim etmeyi,  

 

15  — Hafta tatilleri ile resmi tatillerimi konukevi dışında geçirmek istediğimde idareden izin 

alacağımı, 

 

16  — Konukevleri içinde çirkin sözler sarf etmemeyi, gürültü yapmamayı, 

 

17 — Arkadaşları ve konukevleri hizmetlileri ile iyi geçinmeyi, onlarla kavga etmemeyi, onlara sövmemeyi, 

onlara karşı tahkir ve tezyif edici davranışlardan kaçınmayı, 

 

18  — Yürürlükteki mevzuat uyarınca okunması yasaklanmış neşriyatı konukevlerine sokmamayı,  

 

19  — Kanunen yasak silah, bıçak ve diğer yaralayıcı ve patlayıcı madde ve vasıtaları taşımamayı ve 

konukevlerine sokmamayı, 

 

20   — Üniversite yönetimi ve mensupları ile konukevleri idaresi aleyhine yazılı veya sözlü tahkir edici 

beyanda bulunmamayı veya buna teşvik ve tahrik etmemeyi, işgal boykot, izinsiz yürüyüşe iştirak etmemeyi, 

 

21 — Konukevleri dâhilinde yabancı ve zararlı ideolojilerin propagandasını yapmamayı, 

 

22 — Değerli eşyalarımı odamda bulundurmayacağımı veya kilit altında tutacağımı, şahsıma ve 

eşyalarıma gelebilecek zarar ve kayıplardan Üniversite yönetimini ve konukevi idaresini sorumlu 

tutmayacağımı, kayıp veya hasar oluşması halinde sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını, 

 

23 — Konukevi idaresi tarafından yapılan tüm duyuru ve ilanları dikkate alarak, kural olarak benimseyip 

uyacağımı, aksi takdirde hakkımda verilen karara riayet edeceğimi, 

 

24  — Bana emanet verilecek demirbaş eşyayı, iyi kullanmayı, bu eşyaların herhangi bir tahribinden, 

zayiinden sorumlu tutulmayı,  müteselsil kefil olarak ödemeyi, 

 

25  — En erken Öğrenim döneminin başlangıcından iki gün önce yurda girebileceğimi, akademik takvim 

bitiminden bir hafta içinde (Akademik takvim; Final sınavları ile bitmekte ve Büt sınavlarına kalan öğrenciler 

bütünlemenin son günü yurttan çıkış yapmak zorundadır.) yurttan ayrılacağımı,   
 

26 — Ortak alanda ayakkabı, terlik ve özel eşya bırakmayacağımı, ortak kullanım alanlarını temiz düzenli 

bırakacağımı ve Ortak alanlarda kedi, köpek vb. hayvanları barındırmayacağımı ve beslemeyeceğimi, 

 

Yukarıda yer alan hususlara ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci Konukevleri İşletme Usul ve 

Esasları Yönergesi hükümlerine, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ağ kullanım politikası hükümlerine 

ve bunların dışında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Konukevleri İdaresinin aldığı kararlara uyacağımı, 

aksi takdirde konukevi idaresince ve Üniversite Yönetimince hakkımda disiplin işlemi başlatılacağını, 

kusurlu bulunduğum takdirde konukevinden çıkarılabileceğimi, hareketlerim sonucu bağlı bulunduğum 

Akademik Birimimce Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca ayrıca 

cezalandırılabileceğimi, hakkımda açılacak dava ve takiplerde İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin 

salahiyetlerini kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
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