Yurt Yönetmeliği
Yönetmeli i
1120 Viyana, GertrudeGertrude-WondrackWondrack-Platz 4 icin
Oda Numarası:
Numarası:
Đnsanlarin toplu olarak yasadigi mekânlarda kiracilarin karsilikli saygi ve sorumluluk cercevesinde hareket
etmeleri gerekmektedir.
Medeni bir ortam saglayabilmek icin istisnasiz her kiraci kendine düseni yapmak zorundadir.
Asagidaki konulari mutlaka dikkate almaniz ve bunlara göre davranmaniz gerekmektedir:
1.

Đkametgâh Đlmühaberi (Meldezettel), yurda giriş tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde öğrenci tarafından
yaptırılmak zorundadır; aynı şekilde yurttan ayrıldıktan sonra ikametgâh kaydının silinmesi öğrencinin
sorumluluğundadır.

2.

Öğrencinin odanın demirbaşında mevcut olanın dışında ısıtma ve pişirmeye yarayan aletler, buzdolabı,
çamaşır makinesi vb. eşyaları alıp odasına koyması ve çalıştırması, oluşacak artı giderlerin tahsil edilen
kira miktarında öngörülmediği için, yurt merkezince yasaklanmıştır.

3.

Bisikletler, ancak bisiklet park etmek için öngörülen yerlere koyulabilir. Yurt binasının içine bisiklet
konması veya bina içinde taşınması yasaktır.

4.

Binek araçların avlu, yürüme yolu, giriş kapısı gibi yurda ait alanlara park edilmesi yasaktır. Park
yerlerinde (garaj) boş yer olduğu takdirde buralara park yapılabilir.

5.

Odanın içinde bulunan demirbaşların yerlerini ve dağılımını değiştirmek yasaktır. Eşyaların yerini değiştirmek
ancak çok istisnai durumlarda ve yurt yönetiminin onayı ile mümkündür. Demirbaşların yurttan çıkarılması veya
yerine başka özel eşyaların konması ve takas edilmesi ya da kapı kilidinin değiştirilmesi yasaktır.

6.

Yurdun temizliğini ve düzenini sağlamak açısından duvarlara, kapılara, pencere çerçevelerine ve
mobilyalara raf eklemek gibi amaçlarla delik delmek, çivi çakmak, yapışkan maddeler ile poster veya
fotoğraf asmak vb. yasaktır.

7.

Odalardaki parkelerin zedelenmemesi ve herhangi bir iz kalmaması için uygunsuz ayakkabılarla zeminde
yürümeyiniz, valiz veya benzeri ağır eşyaları parkenin üstünde sürüklemeyiniz.

8.

Su ve elektrik kullanımında tasarrufa özen gösteriniz; yurttaki odanızdan ayrılırken yağmur veya fırtınadan
hasar görmemesi için pencere ve kapıları kapatınız.

9.

Apart dairenizde olusacak hasarlari (demirbasta veya elektrik aletlerinde) vakit gecirmeksizin Kabelwerk
yönetimine bildirmeniz gerekmektedir. Bunun disindaki tüm hasarlardan kiraci sorumludur.

10.

Gürültü yapmamaya özen gösteriniz. Saat 22.00 ila 6.00 arası istirahat vaktidir. Bu saatler arasında gürültü
yapacak faaliyetlerden uzak durunuz. Özellikle hafta sonları, tatil günleri ve bayramlarda diğer
di er yurt
sakinlerini gürültü yaparak veya yüksek sesle
sesle konuşarak
konu arak rahatsız etmemeye dikkat ediniz. Özellikle
Koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız.
konu mayınız.

11.

Kış günleri pencereleri ve/veya kapıları, kaloriferler açık olduğu halde, çok uzun süreli açık tutmak çevre
şartları ve yakıt masrafları açısından olumsuz olacağından dolayı böyle bir hareket uygun değildir. Böyle bir

durumda kaloriferler kısmen veya tamamen kapatılmalıdır.
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12.

Yurtta, yönetimin yazili onayi olmadikca her türlü evcil hayvan beslemek yasaktır. Bu tür onaylar kedi
büyüklügüne kadar olan evcil hayvanlar icin genelde verilmekle birlikte, gerekce göstererek her zaman
yönetim tarafindan iptal edilebilir.

13.

Mevcut demirbaş için var olan tesisat kurumları dışında çamaşır makinesi vb. için tesisat kurmak, zemini
açmak veya değiştirmek, duvarları badana yapmak veya kâğıtlamak yasaktır.

14.

Çöplerinizi atmak için zemin katta ayrılmış olan odanın kullanımı, pazar ve tatil günleri hariç, 6.00 ila 22.00
saatleri arasındadır.(Çöp atma saatleri)

15.

Çamaşırhanenin kullanimi saat 7.30 ila 21.00 saatleri arasında mümkündür. (Çamaşır yıkama saatleri)

16.

Ortak kullanım alanları (bodrum katı, asansör, merdivenler, çay odası, koridorlar) kirletilmemelidir.
Buralarda sigara içmek kesinlikle yasaktır. Buralar kullanıldıktan sonra temiz bir şekilde bırakılmalıdır.

17.

Oda sakinlerinin artması durumunda (1 kişiyken 2 olması) bu durum Kabelwerk yönetimine bildirilmelidir.
Yeni gelen kişiye ikametgâh ilmühaberi bunun üzerine tanzim edilir. Herhangi bir isim değişikliğinde aynı
uygulama söz konusudur.

18.

Kapı paspası odanın içindeki antrede kullanılabilir, odanın dışına kapı paspası koymak yasaktır. Kapının
dışına ayakkabı vb. eşya koymak temizliği engelleyeceği için temizlik personeli tarafından
uzaklaştırılacaktır.

19.

Mutfakta bulunan ocağı kullandığınız takdirde kapatmayı unutmayınız. Böyle bir durumda oluşabilecek
hasardan odada kalan kişi mesuldür.

20.

Çanak anten vb. teknik donanımın yurt binasının dış görünümünü bozacağından dolayı montajı yasaktır.
Kablolu yayin yurtta mevcuttur, isteyen kisiler yurt yönetimine basvurabilirler.

21.

Yurt binası içersinde paten, kaykay vb. kullanmak yasaktır.

Kabelwerk yönetimi herkesten bu yurt yönetmenligine mutlaka uymasini beklemektedir.
Bu yönetmenligi kaba bir sekilde ihlal etmek apart dairenin geri alinmasini zorunlu kilacaktir.
Đyi konaklamalar dileriz!
Kabelwerk Yönetimi
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