ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YURTLARA BAŞVURU, KAYIT, KABUL VE KALMA ESASLARI BİLGİLENDİRME
TUTANAĞI
Yurtlara başvuru :
MADDE 10 - (1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yurt Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde
başvuru formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermek zorundadır.
a) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık raporu,
b) Sabıka kayıt belgesi,
c) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’de oturma izin belgesi ile pasaportunun fotokopisi,
ç) Üniversite öğrencisi olduğuna dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği,
d) Ödenmeyen barınma ücretleri ile sebep olunması muhtemel zararlara karşı, miktarı her yıl Yurt Yönetim Kurulu
tarafından tespit edilen güvence bedeli ödendi belgesi,
e) Yurt Yönetim Kurulunca belirlenen yurtta uyulacak kurallara riayet edileceğine ilişkin taahhütname,
f) İki adet vesikalık fotoğraf,
g) Ulusal ve uluslararası anlaşma, kurs, seminer, bilimsel çalışma, hizmet içi eğitim, staj ve benzeri amaçlarla
Üniversiteye gelen kişiler için görev belgesi.
(2) Gerekli durumlarda, Yurt Yönetim Kurulu tarafından yukarıdaki şartlar değiştirilebilir veya yeni şartlar eklenebilir.
Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli
Yurt ücreti:
MADDE 23 - (1) Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında yurt ücreti alınır. Yurdun fiziki yapısı ve
barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir.
(2)Yurt ücretlerinin tahsil şekli ile ücret tutarları her öğretim yılı başında Yurt Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör
onayı ile belirlenir.
(3)Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda günlük ücret hesabı yapılır.
Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden
sonraki günlerin ücreti iade edilir.
(4)Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü mesai bitimine kadar banka aracılığıyla ödenir.
(5)Sportif ve kültürel faaliyetler ile ulusal ve uluslararası anlaşma, kurs, seminer, bilimsel çalışma, hizmet içi
eğitim, staj ve benzeri amaçlarla yurtlarda bir aydan daha az süreli misafir olarak barındırılacaklardan günlük barınma
ücreti alınır.
(6)Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden, güvence bedeli
talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.
(7)Kayıt sildirme durumunda ücret ve güvence bedeli iade işlemleri Kurumun belirleyeceği usul ile yapılır.
Güvence bedeli:
MADDE 24 - (1) Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık
olarak kayıt sırasında güvence bedeli alınır.
(2)Güvence bedeli tutarı Yurt Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör onayı ile belirlenir. İleriki öğretim yıllarında
tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı
yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.
(3)Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence
bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın
tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini
tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.
(4)Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep
halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise beş yılın sonunda irat kaydedilir.
(5)Sportif ve kültürel faaliyetler ile ulusal ve uluslararası anlaşma, kurs, seminer, bilimsel çalışma, hizmet içi
eğitim, staj ve benzeri amaçlarla yurtlarda misafir olarak barındırılacaklardan alınacak güvence bedeli ile ilgili usul ve
esaslar Yurt Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör onayı ile belirlenir.
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Yurt ücretini ödemeyenler :
MADDE 25 - (1) Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır: a) Yurt ücretini ayın son iş
günü mesai bitimine kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk günü güvence bedelinden mahsup
edilir. Güvence bedeli ayın 10’u mesai bitimine kadar tamamlattırılır. Ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda,
takip eden ilk işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedeli tamamlanmaz ise
bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrenciler dönem
içinde yeniden başvurabilirler. Başvurularının kabulü halinde iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır.
Öğrencinin yazılı talebi üzerine, eğitim öğretim yılı sonunda güvence bedelinin bir katı iade edilir.
b) Öğrenciler, (a) bendinde belirtilen güvence bedeli tamamlama hakkından öğretim yılı ve takip eden tatil
ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti güvence bedelinden mahsup
edilerek kaydı silinir. O öğretim döneminde yurtlara tekrar başvuru yapamaz.
c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve
diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini
tamamlayamayanların; hastalık halinde rapor bitim tarihinden itibaren beş gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar
durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir.
Hastalık raporlarının aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu
ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesinin yukarıdaki Yurtlara Başvuru, Güvence Bedeli ve
Yurt Ücreti ile ilgili maddelerini okudum, konu ile ilgili bilgi sahibi olup; kabul ettiğimi beyan ederim.

Ad-Soyad……………………………………
İmza
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