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                    ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU SÖZLEŞME                              Ek - 1 

          Kurum Bilgileri 

Kurum Kodu 99964703 

Kurum Adı ÖZEL SABİHA HANIM YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU  

Kurum Adresi  Telefon numarası:0212 945 9878 

Kurucunun Adı  

Kurucu Temsilcisinin Adı Soyadı  Kurum müdürünün adı soyadı:  

Öğrenciye Tahsis Edilmiş Sabit Telefon Numarası 
(Ortaokul/imam hatip ortaokulu öğrencileri için zorunlu) 

 

Öğrenci Bilgileri 

T.C. Kimlik Numarası  

Adı ve Soyadı :  

Telefon No:  

Kan Grubu :  

Baba Adı  

Anne Adı  

Doğum Yeri ve Yılı  

Okuduğu Okulun Adı  

Bölümü ve Sınıfı  

Barınma Türü   ( x ) Normal  (  ) Geçici 

Öğrencinin Kurumda Kalacağı Süre 15 EYLÜL -14HAZİRAN  

Öğrencinin Sosyal Güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumu 

Öğrenci Velisinin/Ailesinin Ev Adresi    

Acil Durumlarda İrtibat 

Kurulacak Kişiler, 

Yakınlığı  

  

  

Sağlık Sorunu veya Alerjik Durumu  
(Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğrenim öğrencileri için) 

 

Evci İzni Kullanacaksa Gideceği Kişinin 
(Ortaokul/imam hatip ortaokulu, ortaöğrenim öğrencileri ve ergin olmayan öğrenciler evci izni kullanacaksa doldurulması zorunludur.) 

Adı Soyadı:  Yakınlık derecesi: Telefon numarası: 

Adresi: 
 

 

Veli Bilgileri 
(Ergin Olmayan Öğrenciler ile Beyanda Bulunan Diğer Öğrenciler İçin) 

T.C. Kimlik Numarası  

Adı ve Soyadı  

Mesleği  

Sosyal Güvencesi  

Ev/Cep/Diğer Telefon  

e-Posta  

 

Barınma Hizmeti Ücretine İlişkin Hususlar 

 

İlan Edilen Yıllık Barınma Ücreti  

Öğrencinin Kayıt Edildiği Yıllık Barınma Ücreti  

Ödeme Şekli (  ) Peşin (X  ) Taksitli (Taksit ödeme türü:…………..……..) 

Taksit Başlangıç Tarihi      /     /2020 Peşinat: -  
Depozito alınmışsa miktarı: ………….……TL 
(Bir aya tekabül eden barınma hizmeti ücretinden fazla olamaz)    

 Taksit Sayısı ve Tutarı 

 

 

 

Taksit Sayısı      Farklı Ödeme Türü: 

Bir Taksit Tutarı:  

 

Yemek (  )dahil  (    )hariç  

İndirim Yapılmışsa 

Çeşidi 

(  ) Kardeş indirimi (  )  Peşin ödeme /erken kayıt indirimi 

(  ) Personel çocuğu indirimi (  ) Başarı indirimi 

(  ) Kurumsal indirim (   )  Kayıtlı öğrenci indirimi 

(  ) Şehit/gazi çocuğu indirimi (  )  Diğer indirim (………………………….……………….....) 
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Genel Hususlar 

1. Öğrencinin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen 

barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki ayda açıklanan (yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi + 

tüketici fiyat endeksi) /2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenecektir. 

2. Gezi ve benzeri etkinlikler için öğrenci/veliden ücret alınacaksa faaliyet öncesi belirlenecek ve duyurulacaktır. 

Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencileri için kurum dışında yapılacak faaliyetlere katılım için 

faaliyetlerden önce telefon, sms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla veli bilgilendirilecektir. 

3. Ortaokul/imam-hatip ortaokulu, ortaöğrenim öğrencisi veya ergin olmayan öğrencinin velisi, kurum müdürlüğüne 

öğrencisini kimlerin ziyaret edebileceğini yazılı beyanla bildirecektir. 

4. Bu hizmet sunum taahhütnamesinden doğan hukuki ve mali yükümlülükler doğrultusunda, veli/yükseköğrenim 

öğrencisi; yurt ücretinin vadesinde ödenmesinden ve öğrenci tarafından kurum mallarına veya kurumda bulunan diğer 

öğrencilerin mallarına verilen zararların tazmininden sorumlu olacaktır. 

5. Kurumun, öğrencinin güvenliğini sağlamaması, barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamaması, hizmet 

sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, öğrenci/velinin talebi 

doğrultusunda barınma hizmeti ücreti ve depozitoya ilişkin Yönetmelik hükümleri gereği mahsuplaşma yapılarak 

öğrencinin kurumdan ayrılmasına imkân sağlanacaktır. Ücret, depozito iadesi 10 iş günü içerisinde öğrenci/veliye 

yapılacaktır. 

6. Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğrenim öğrencileri için yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak 

düzenlenir. 

7. Yemekler ve miktarları bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olacak, 

yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınacaktır. 

8. Kuruma yabancıların girmesine izin verilmeyecek; ziyaretçiler, yönetimin ve ayrıca ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile 

ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtlarında velinin izni doğrultusunda öğrenciyle görüştürülecektir. 

9. Öğrencinin, kurum tarafından güvenliğinin sağlanmaması, barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanmaması, hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan kurumun yükümlülüklerini yerine getirmemesi dışındaki 

nedenlerle kurumdan ayrılması hâlinde, kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden, 15 eylül’e kadar kurumdan ayrılmaları 

halinde hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen toplam barınma ücretinin %10’unu 15 eylülden sonra ayrılanlardan 

ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ile kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin 

%30 unu kuruma ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

 

Özel Şartlar 

 

● Kaydolan öğrenci İş bu sözleşmede ekinde bulunan ‘Sabiha Hanım Öğrenci Yurtları’ yurt kurallarına ve MEB Özel 

Barınma Hizmetleri Yönetmeliği disiplin kurallarına uymayı Kabul ve taahhüt eder. Kurallara uymayan öğrencilere 

belirlenen cezalar verilir, yurttan uzaklaştırılan öğrencinin ödeme yükümlülüğü devam eder. 
● Sabiha Hanım Öğrenci Yurtlarının bu sözleşme ile belirlenen hizmet süresi 15 Eylül/ 14 Haziran tarihleri arasında 9 

aydır. Yönetim uygun gördüğü taktirde 9 aylık toplam hizmet bedeline 12 aya kadar taksit imkânı sağlayabilir. 
● Okulundan dahi ilişkisini kesen, Sözleşmesini her ne sebeple olursa olsun iptal etmek isteyen öğrencilerden; iş bu 

sözleşmenin 9. maddesinde belirlenen şekilde sözleşme cayma bedeli tahsil edilir. Bu durumda hesaplama indirim 

yapılmış ise indirimsiz (ilan edilen fiyat) fiyat üzerinden yapılır.  

 

 

 

 

 

 

Kurum tarafından tek nüsha olarak düzenlenen bu hizmet sunum taahhütnamesi aşağıda isimleri bulunan kişilerce 

okunmuş, imza altına alınmış (okuduğuna dair yazı ile) ve imzalanan bu nüshanın bir fotokopisi kurum tarafından 

kaşelenip paraflanarak öğrenci/veliye verilmiştir.  

 

 

 

      /      /2020 

                          

 

   

Adem RUHBAŞ  

 

Sabiha Hanım Öğrenci Yurtları  

Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 


