DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KAMACIOĞLU ÖĞRENCİ YURDU
YERLEŞİM ÖN SÖZLEŞMESi
KAYIT DÖNEMİ: 20….. – 20….. ÖĞRETİM YILI

Öğrencinin Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………………….
Öğrencinin Numarası

: …………………………………………………………………………………………….

Bölümü

: …………………………………………………………………………………………….

KKTC Tel. No

: …………………………………………………………………………………………….

Kayıt Dönemi

: …………………………………………………………………………………………...

Yurt Bedeli

: …………………………………………………………………………………………..

Ödeme Şekli

: …………………………………………………………………………………………..

Kaparo Miktarı

: …………………………………………………………………………………………..

Tahsilat Makbuz No

: ……………………………………………………………………………………………

Tarih
Oda / Kampanya türü











: ……………………………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………………………….

İş bu sözleşme, Doğu Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde faaliyet gösteren Kamacıoğlu Öğrenci Yurdu ile ( ki bundan
sonra Yurt İdaresi olarak anılacaktır) açık kimliği ve öğrenci numarası yukarıda yazılı (ki bundan sonra öğrenci olarak
anılacaktır) arasında aşağıdaki husus ve şartlarda akdedilmiştir.
Bu sözleşmede belirtilen oda, yatak veya ödenmiş olan ücret hiçbir şekilde başka bir şahsa devredilemez ve/veya tahsis
edilemez.
Bir Akademik yıl, Güz Dönemi derslerinin başlama tarihinden 3 gün önce başlar ve Bahar Dönemi diploma törenini takip
eden 3 gün sonra biter. Bir Akademik Dönem, ilgili dönemin derslerinin başlama tarihinden 3 gün önce başlar ve o
döneme ait diploma törenini takip eden 3 gün sonra biter.
‘’Yaz Okulu’’ ve ‘’Bütünleme Sınav Dönemleri’’ bu sözleşme kapsamı dışındadır ve ayrı bir sözleşme ile koşulları (fiyatlar
vb) belirlenecektir.
Öğrenci bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra, depozito veya ilk taksidini veya kaparoyu yatırıp makbuzu kesildiği ve/veya
ahar surette internet bankacılığı ve/veya havale ile ödemesi gereken meblağı ödemesi ile birlikte ve/veya bu andan
itibaren “Kesin Kayıt” yaptırmış olur ve bu sözleşmedeki haklar ve yükümlülüklere sahip olur.
Nisan / Mayıs kampanyası veya Eylül peşin fiyatından veya Şubat peşin fiyatından, yurda kayıt yaptıran öğrencilerin;
yurda giriş yapmadan kalan bakiyelerini kapatmaları gerekmektedir. Yurt bakiyesini tamamlamayan öğrencilerinin
yurda girişleri gerçekleştirilmeyecektir. Eylül taksitli veya Şubat taksitli fiyatından yurda kayıt yaptıran öğrencilerin;
yurda giriş yapmadan ilk taksitlerini yatırmış olması gerekmektedir.
Bakiyesi kapanmayan şahsın ahar surette yurt ve/veya yurttaki odasına giriş hakkı olmayacak olup, bu hususu öğrenci
peşinen kabul eder.
Her dönem belli kampanyalar açan yönetime başvuran öğrenci kampanya gereklerini ve/veya kampanyaya göre
ödemeleri yapmaması durumunda hem normal tarifeyi ödeyecektir hem de zarar ziyan olarak aylık % 10 oranında zarar
–ziyan faizi ve/veya faiz ödeyecektir.
Yurt açılış tarihine kadar(ders başlangıcından 3 gün önce), bakiyesini tamamlamamış veya taksitini gerekli zamanda
yatırmamış öğrencilerin kaydı hiçbir geri ödeme yapılmaksızın iptal edilecektir.
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Öğrencinin Yurt İdaresine makbuz karşılığı peşin ödeme yapması ve/veya ücretini bankaya yatırmasının ardından ön
sözleşmeyi ve/veya sözleşmeyi imzalamasını müteakip eden (imzaladığı gün dâhil ve/veya imzalandığı zımnen kabul
edildiği gün):
İki Dönemlik Kayıt Yaptıran Öğrencilerin ayrılma taleplerinde:
1. İlk 3 (üç) gün içerisinde (imzaladığı gün dahil) ayrılması durumunda, yıllık ücretin %30’unu idareye öder.
2. İlk 15 (onbeş) gün içerisinde (imzaladığı gün dâhil) ayrılması durumunda yıllık ücretin %35’ini idareye öder.
3. İlk 15 (onbeş) gün sonrası yurttan ayrılma durumunda hiçbir şekilde para iade yapılmaz. Öğrenci yıllık oda ücretinden
sorumlu tutulur ve tümünü idareye ödemek mecburiyetindedir.
 Yukarıdaki kurallar bir “Akademik Yıl” için yapılan sözleşmelerde geçerlidir.
Tek Dönemlik Kayıt Yaptıran Öğrencilerin ayrılma taleplerinde:
1. İlk 3 (üç) gün (imzaladığı gün dâhil) içerisinde dönemlik yurt ücretin %30’unu,
2. İlk 15 (onbeş) gün (imzaladığı gün dâhil) içerisinde dönemlik yurt ücretinin %60’ını,
3. İlk 15 (onbeş) gün sonrası hiçbir şekilde para iadesi yapılmaz. Öğrenci tek dönemlik oda ücretinden sorumlu tutulur
ve tümünü idareye ödemek mecburiyetindedir.
 Öğrencinin vereceği her türlü rezervasyon ücreti (kaporo), her iki durumda da hiçbir şekilde iade edilmez.
 Şayet öğrenci, yurttan ayrılmak istemesi halinde ve de bu isteği yurt yönetimine yazılı olarak iletmesi halinde;




-

kendi yerine ve/veya kalacağı odaya yurt idaresinin kabul edeceği kişi bulması halinde (yurt ücretinin peşin olarak
ve/veya ahar surette yurt yönetimin uygun göreceği şekilde ödeme koşuyla) bu durumda yurttan ayrılmasına,

-

kaldığı günlerin rayiç bedelinin ödemiş olduğu ücretten düşülmesi kaydı ile izin verebilme durumu söz konusu olabilir.
Bu durum ve/veya koşul yurt yönetimin kararına bağlı ve/veya yönetim kurulu kararına bağlıdır.

-

Öğrenci ve/veya öğrenciler tüm bu maddelere şimdiden muvafakat eder.

Herhangi bir nedenden ( yatay geçiş, sağlık, okul dondurma vb.) yurttan ayrılmak isteyen öğrenci; dilekçe ve belgeleri ile
yurt yönetime başvurabilir. Yurt yönetimi; dilekçeyi ve belgeleri Kam-Tek yönetim kuruluna sunar ve yönetim kurulunun
aldığı karar doğrultusunda hareket eder.
Ödeme Tarihini 5 (beş) günden fazla geçen gecikmiş ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. (%10 her ay için).

Öğrenci

Yönetim

EK: 1.TARAFLARCA İMZA ALTINA ALINMIŞ VE ÖĞRENCİNİN TERCİHİNİ GÖSTERİR ODA FİYAT ÇİZELGESİ
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