SUPERDORM
2018-2019 YILI YURT SÖZLEŞMESİ
1. 4207 sayılı kanun gereğince, Superdorm 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; aksi takdirde tarafıma verilecek "disiplin cezasını” kabul ettiğimi,
2. Superdorm binalarında ve bölgesinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde
bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı, odamda bulunabilecek bu tür maddelere
Superdorm Yönetimi tarafından el konulacağını,
3. Superdorm’a alkollü gelmeyeceğimi ve alkollü içki getirmeyeceğimi,
4. Hırsızlık yapmayacağımı,
5. Yasalarca yasaklanmış kesici, delici ve patlayıcı araçlar (havai ﬁşek, maytap v.s)
bulundurmayacağımı /kullanmayacağımı,
6. Superdorm Yönetimi tarafından yapılan tüm duyuruları dikkate alarak, kural olarak
benimseyip uyacağımı,
7. Superdorm Yönetiminin ve görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uyacağımı ve tebliğ
yazılarını alacağımı,
8. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmayacağımı, bu tür davranışlara
yardımcı olmayacağımı,
9. Yangın söndürme cihazları ve alarm sistemi ile oynamayacağımı ve amacı dışında
kullanmayacağımı,
10. Acil çıkış kapılarını ve yangın alarm butonlarını amacı dışında kullanmayacağımı,
11. Superdorm’a girişte ve çıkışta odamı görevli ile birlikte kontrol edip “Oda Kontrol
Formu”nu eksiksiz doldurup Superdorm Yönetimine teslim edeceğimi, hasarlı bir
demirbaş var ise bunu formda belirteceğimi ve oda kontrol formumu teslim
etmezsem odadaki her türlü hasardan sorumlu olacağımı,
12. Ortak alan demirbaş eşyalarını odalara veya başka alanlara taşımayacağımı, demirbaş
eşyalara zarar vermeyeceğimi; zarar verdiğim takdirde, oluşan hasar bedelinin yurt
depozitomdan kesileceğini,
13. Superdorm’da kullanılmasına izin verilmeyen elektrikli veya gazlı araç ve gereçleri
kullanmayacağımı/bulundurmayacağımı,
14. Superdorm’da mum, tütsü gibi açık alev ve duman çıkaran eşyaları kullanmayacağımı,
15. Superdorm Yönetimi’nden habersiz oda değiştirmeyeceğimi ve odamı başkasına
devretmeyeceğimi,
16. Oda anahtarımı şahsen muhafaza edeceğimi, Superdorm Yönetimi’nden habersiz oda
anahtarımı yurtta kalan / kalmayan başka bir öğrenciye veya başkalarına
vermeyeceğimi, odamı başkasıyla paylaşmayacağımı, oda sakinleri dışında odada
birini barındırmayacağımı,
17. Odamın, gerekli görüldüğünde Superdorm Yönetimi personeli tarafından, özel
hayatın gizliliği prensibine uygun olarak kontrol edilebileceğini,
18. Superdorm çıkış prosedürünü yerine getirmeden ayrılmayacağımı, Superdorm’dan
geç çıkış yapmayacağımı, odada eşya bırakıp gitmeyeceğimi; prosedürlere uymadığım
takdirde hakkımda ilgili disiplin işlemleri yapılmasını kabul ettiğimi,

19. Oda anahtarımı kaybetmem durumunda yedek almış olduğum anahtarı 30 dakika
içinde teslim edeceğimi ve etmediğim takdirde dairemdeki bütün kilitlerin
değiştirilerek ücretini banka hesabına yatıracağımı,
20. Superdorm binalarında ve bölgesinde kumar nitelikli oyunlar oynamayacağımı ve
oynatmayacağımı,
21. Superdorm’da ticari amaçlı satış yapmayacağımı,
22. Öğrenci kimlik kartımı;
a. Gösterilmesi gerektiğinde Yurt Müdürlüğü ve/ veya resepsiyon personeline
göstereceğimi, başkasına ait kimlik kullanmayacağımı /ibraz etmeyeceğimi,
b. Öğrenci kimlik kartımı şahsen muhafaza edeceğimi, kimseye vermeyeceğimi,
23. Superdorm yöneticilerinin /görevlilerinin ve üniversite personelinin çalışmalarını
engellemeyeceğimi ve gereksiz yere meşgul etmeyeceğimi,
24. Superdorm yönetimine ve/ veya personeline tehdit/ hakaret içeren veya saygı
kurallarını aşan ﬁili davranışta veya söylemlerde bulunmayacağımı,
25. Superdorm arkadaşlarımı veya başkalarını rahatsız etmeyeceğimi, küçük düşürücü
davranışlarda bulunmayacağımı,
26. Superdorm sakinlerine tehdit veya hakaret içeren ﬁili davranışta veya söylemlerde
bulunmayacağımı,
27. Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmayacağımı veya zarar vermeyeceğimi,
28. Salon, mutfak, duş ve WC gibi ortak alanları temiz tutacağımı ve demirbaş
malzemeleri uygun kullanacağımı,
29. Dairelerde mutfak harici alanlarında yemek (tost, yemek, çorba vb.)pişirmeyeceğimi,
30. Superdorm ortak alanları ve odalarında hayvan beslemeyeceğimi/
barındırmayacağımı,
31. Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayacağımı, yüksek sesle müzik
dinlemeyeceğimi ve yüksek sesle şarkı söylemeyeceğimi,
32. Superdorm’da kaldığım süre içerisinde oda kapımı daima kilitli tutacağımı, değerli
eşyalarımı odamda bulundurmayacağımı veya kilit altında tutacağımı, şahsıma ve
eşyalarıma gelebilecek zarar ve kayıplardan Superdorm Yönetimi’ni sorumlu
tutmayacağımı, kayıp veya hasar oluşması halinde sorumluluğun tamamen şahsıma
ait olacağını,
33. Ortak alanda ve oda depolarında eşyalarıma gelebilecek kayıp ve zarardan Superdorm
Yönetimini sorumlu tutmayacağımı, kayıp veya zarar oluşması halinde sorumluluğun
tamamen şahsıma ait alacağını,
34. Görülebilecek lüzum üzerine yurt odamın Superdorm Yönetimi tarafından
değiştirilebileceğini,
35. Superdorm’da kaldığım süre boyunca, tarafıma tahsis edilen odayı temiz tutacağımı,
çıkış yaparken temiz bir şekilde teslim edeceğimi,
36. Ziyaretçi kurallarına uyacağımı, Superdorm Yönetimi’nce belirlenen odadan başka bir
odada kalmayacağımı, odada Superdorm Yönetimi’nden izin alınmaksızın fazladan
yatak, şişme yatak vs bulundurmayacağımı,
37. Superdorm’da kesinlikle yatılı ziyaretçi kabul etmeyeceğimi,
38. Superdorm Yönetimi’nin astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları
koparmayacağımı, yırtmayacağımı, değiştirmeyeceğimi, üzerine yazı yazmayacağımı

veya resim yapmayacağımı, Superdorm yönetiminden izin almadan duyuru
asmayacağımı ve dağıtmayacağımı,
39. Superdorm bölgesinde yaya yolu olarak kullanılan yollara ve Superdorm binalarının
önüne araçla gelmeyeceğimi,
40. Superdorm odalarının pencere ve camlarına bayrak, ﬂama, çamaşır vb.
asmayacağımı,
41. Superdorm penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmayacağımı,
42. Superdorm’a girmek için verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda
bulunduğum tespit edildiği takdirde yurttan çıkarılacağımı ve Boğaziçi Üniversitesi
Disiplin Komisyonuna bildirileceğimi,
43. Superdorm’a giriş için gerekli belgeleri benden istenen süre içerisinde
tamamlayacağımı,
44. Superdorm web sitesinde (www.superdorm.info) yer alan bilgileri okuduğumu ve
anladığımı, burada yer alan kurallara uygun davranacağımı,
45. Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğini okuduğumu ve anladığımı,
46. Yukarıda yer alan ve Yurtlar Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uymadığım takdirde
yurttan çıkarılabileceğimi,
47. Superdorm’dan çıkarılmam durumunda en geç 7 gün içerisinde odamı boşaltarak çıkış
işlemlerini tamamlamam gerektiğini bildiğimi ve kabul ettiğimi,
48. Superdorm’da bir yarıyılın, Yönetim tarafından yurt takviminde belirtilen ve
duyurulan, o yarıyıla ait “ilk taksitin son ödeme” günü başlayıp, yine aynı takvimde
duyurulan o yarıyıla ait “Superdorm’dan Son Çıkış Tarihi”nde bittiğini
49. Ayrılmak istediğimde, takip eden ödeme tarihinden en az 10 (on) gün önce
Superdorm Yönetimi’ne yazılı bildirimde bulunarak yurttan ayrılabileceğimi, bunu
yapmadığın takdirde depozito ücretimin iade edilmeyeceğini,
Biliyor ve kabul ve taahhüt ediyorum.
Beyan ederim.

