
     

 
 
 

2020 BAHAR DÖNEMİ YURT BAŞVURULARI 
 
4 aylık Bahar Dönemi 27 Ocak – 22 Mayıs 2020 tarihleri arasıdır. 
 

1. Yurtta kalmaya devam edecek öğrenciler: 
 

1.1. 2020 Bahar dönemi için yurt başvurusu yapmayacaklardır. 
 

1.2. KUSIS üzerinden oda KABUL/RET işlemi istenmez. 
 

1.3. 25 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında, Yurt ve Konaklama Direktörlüğü ofisinde kapı kart 
güncellemelerini yaparak, yurt giriş işlemlerini tamamlarlar. 

 
2. Yurtta kalmaya devam edecek öğrencilerden oda değişim talebi olanlar: 

 
2.1. 16 – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında KUSİS üzerinden Main Menü > Self Service > Dormitory 

> Request sekmelerini takip ederek oda değişim talebinizi iletebilirsiniz. Kusis üzerinden ilgili 
tarihlerde yapılmayan oda değişim talepleri dikkate alınmayacaktır. 
 

2.2. 16.01.2020 tarihinde yurt sonuçlarının duyurulması ile oda değişim talepleri olumlu sonuçlanan 
öğrencilerimizin, 24 Ocak 2020 Cuma günü Yurt ve Konaklama Direktörlüğü ofisine gelerek oda 
değişim işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

 
2020 Bahar Dönemi oda başvuruları ve oda değişim taleplerinin değerlendirilmesi 
sonrasında, oluşabilecek boşluklar dikkate alınarak, bir talep olmamasına rağmen, oda 
konsolidasyonu yapılabilir.  

 
3. Yurt çıkışı yapacak öğrenciler (Akademik nedenler mezuniyet, exchange vb. dahil) 
 

3.1. 16 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında yurt çıkış bildirimini KUSİS üzerinden Main Menü > Self 
Service > Dormitory > Request sekmelerini takip ederek yapmaları gerekmektedir.  

 
3.2. 2020 Bahar Döneminde yurt odasında kalmayacak öğrencilerin en geç 08 Ocak 2020 

Çarşamba gününe kadar odalarını boşaltmaları, Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne gelerek oda 
kartlarını teslim etmeleri ve çıkış formlarını doldurmaları gerekmektedir.  

 
3.3. Belirtilen kurallar ve tarihler uyarınca çıkış işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilere akademik 

bir gerekçe ile çıkış yapıyorlar olsa dahi yurt yönergesinin “7.6.2. Kayıt yaptıran burslu / burslu 
olmayan tüm öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum 
taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında 
ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan 
aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme 
yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay 
içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet 
sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere 
belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir. Oda değişimlerinde, ücretlendirme, öğrencinin 
oda değişimi yaptığı tarih itibari ile günlük olarak hesaplanır.”  İlgili maddesi gereğince yurt oda 
ücreti karşılığı fatura edilir. 

 
3.4. Akademik nedenler ile Güz dönemi sonunda çıkış yapan öğrencilere 2020 Bahar Dönemi yurt 

ücretleri 2020 Bahar döneminin ilk iki haftası sonrasında yapılabilecektir. Bunun için 
öğrencilerimizin ilgili zaman dilimi sonrasında h-track-it üzerinden Olay Kataloğu > Mali Konular 
> Ücret İade Talebi sekmelerini takip ederek ücret iade taleplerine istinaden track-it oluşturmaları 
gerekmektedir. 

 
  

 



4. 2019 Güz Döneminde Yurtta kalmayıp, yeni yurt başvurusunda bulunacak öğrenciler; 
 

2020 Bahar Dönemi Yurt Başvuruları 02 – 13 Aralık 2019 tarihleri arasıdır. 
 
4.1. 2020 Bahar Dönemi için https://kusis.ku.edu.tr/psp/ps/?cmd=login’den KUSIS şifresi ile sisteme 

girip ‘To do list’ alanından, 2192 Bahar Dönemi Application formunu doldurup kaydederler. 
 

4.2. ÖSYM’ye beyan edilen adresleri değişmiş ise 02-13 Aralık 2019 tarihleri aralığında;  
-   Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
-   Yerleşim yeri bilgisini içeren Nüfus Kayıt Örneği, 
- Ebeveynlere ait ilgili adresi içeren elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından (Yurt 
Komisyonuna sunulmak üzere) herhangi ikisini iletmeleri istenmektedir. 
 

Belirtilen belgeler en geç 13 Aralık 2019 Cuma gününe kadar, https://h-trackit.ku.edu.tr/ 
linkinden “Adres Değişim Bildirimi” başlığından track-it açılarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra 
yapılacak öğrenci başvuruları yedek listeden değerlendirilecektir. Posta, faks ve kargo ile iletilen 
belgeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
 

4.3. 02 - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında 2.000 TL Yurt Ön Kayıt Bedeli (Tam bursu olanlardan, yurt 
bursu hakkı olanlar bu ödemeden muaftır.) ve 400 TL Yurt Depozito ödemelerini yapacaklardır 
(Yurt burslu öğrenciler de yurt depozito bedelini öderler.)  
 

4.4. Yurt planlama sonuçları, 16 Ocak 2020 Perşembe günü duyurulacaktır.  
 

4.5. 2.000 TL üstü oda ücreti fark ödemeleri 16 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 

4.6. 2019 Güz Döneminde yurtta kalmamış 2020 Bahar Dönemi için adına yeni yurt odası 
planlanan öğrencilerden yurt odasını iptal etmek isteyenler 16 - 17 Ocak 2020 tarihleri 
içinde KUSIS üzerinden STUDENT CENTER > TO DO LIST sekmelerini takip ederek, oda 
reddini yapabilirler. Atanan odasını reddeden öğrencilerin yurt hakları sona erer. Yurt ücreti 
ve depozito bedeli geri ödenir. Yurt oda ücret farkını ödememiş olmak, atanan odanın 
reddedildiği anlamını taşımaz. Oda ret işlemi mutlaka KUSIS üzerinden 
gerçekleştirilmelidir. Oda ret işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler odalarını 
kabul etmiş sayılırlar. 

 
4.7. 25 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında, ödeme dekontu ile birlikte Yurt ve Konaklama Direktörlüğü 

ofisinde giriş işlemlerini tamamlayarak, kapı kartlarını alırlar.  
 

Yurt girişi öncesinde Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne iletilecek belgeler 
 
Yurt girişlerinden önce aşağıdaki belgelerin 
https://form.ku.edu.tr/dormitory/yurt_basvurulari_belge_talep_formu/ linkine girilmesi 

gerekmektedir. 
 

1. Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve Aile Hekimi 
tarafından düzenlenen sağlık raporu (aile hekimi ve devlet hastanelerinden alınabilir.) 
.  

2. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (belge türünün e-devlet’te resmi olarak seçilmesi 
gerekmektedir). 

 
4.8. 17 Ocak 2020 tarihi sonrasında yurt odasını iptal etmek isteyen öğrencilerden barınma 

hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma 
hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde 
bu maddeye göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içerisinde 
iade edilir ve öğrencilerin hizmet sunum taahhütnamesi fesh edilir.  

 
4.9. Yurt başvurusu yapan ve kendisine bir oda atanmayan öğrenciye, Yurt Ön Kayıt bedeli ve 

Depozito bedeli geri ödenir. 
 

2020 Bahar Dönemi oda başvuruları ve oda değişim taleplerinin değerlendirilmesi 
sonrasında, oluşabilecek boşluklar dikkate alınarak, bir talep olmamasına rağmen, oda 
konsolidasyonu yapılabilir.  

https://kusis.ku.edu.tr/psp/ps/?cmd=login
https://h-trackit.ku.edu.tr/
https://form.ku.edu.tr/dormitory/yurt_basvurulari_belge_talep_formu/


 

Yurt ücreti, Yurt Ön Kayıt Bedeli ve Depozito ödemelerinizi aşağıda sunduğumuz anlaşmalı 
bankaların dilediğiniz ödeme kanallarından, öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci ID 
numarası ile yapabilirsiniz.  

 

Anlaşmalı Bankalar İnternet Vezne     ATM 

1-     Yapı ve Kredi   X 

2-     Garanti    

3-     İş Bankası    

4-     Akbank   X 

5-     TEB   
 

 
Bu usullere uygun ödeme yapmayan öğrencilerimizin tahsilat bilgisi ulaşmayacağından yurt 
kayıtları da yapılamayacaktır.  

 
Yurt ve Konaklama Direktörlüğü İrtibat No: 
 
RF Kampüsü için: 0 212 338 33 77  Batı Kampüsü için: 0 212 338 70 21  e-posta: housing@ku.edu.tr 
 
YURT ve KONAKLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ 

mailto:housing@ku.edu.tr

