
 
            Yurt ve Konaklama Direktörlüğü 

 

YURT BAŞVURULARI 
 
Yurt başvuruları tüm öğrenciler için 2020 Güz ve 2021 Bahar dönemlerini kapsayacak şekilde iki dönem 
olarak değerlendirilecektir. Dönemlik yurt başvurusu yapılamayacaktır. 

 
2020  GÜZ VE 2021 BAHAR DÖNEMLERİ DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN; 

 

1. 2020 Güz – 2021 Bahar Dönemleri yurt başvuruları için ön kayıt bedeli 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu dönemler itibari ile ön 
kayıt bedeli ödemelerinde Pay & Take uygulamasına geçilmiştir. Yurt ön kayıt bedeli ödemenizi gerçekleştirmenizin ardından 
KUSIS üzerinde yurt başvurusu yapmanız mümkün olacaktır. Yurt Başvuru Formunuz ön kayıt bedeli ödemenizi yaptıktan en geç 
iki gün sonra KUSIS üzerinde To Do List’inizde yer alacaktır. (Yurt bursu olan öğrenciler bu ödemeden muaftır.) 

 
2. Öğrenimine devam etmekte olan tüm öğrencilerimizin, 2020 Güz ve 2021 Bahar Dönemlerinde yurtlarda kalabilmek için 28 

Temmuz - 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. 2020 Bahar Dönemi iade 
sürecinde aşağıdaki seçenekleri tercih eden öğrencilerimizin de KUSIS üzerinden yurt başvurularını yapmaları istenmektedir. 
Yukarıda belirtilen tarihler sonrasında başvuru yapan öğrencilerimiz yedek listeden değerlendirileceklerdir. 

 
- İade tutarından 2020 Güz - 2021 Bahar dönemleri yurt ön kayıt bedelinin düşülerek bakiyenin hesabıma transferini istiyorum. 
- İade tutarının 2020 Güz - 2021 Bahar dönemleri konaklama ücretimden düşülmesini ve eşyalarımın bulunduğu odamda 2020 
Güz - 2021 Bahar dönemlerinde de kalmaya devam etmek istiyorum. 

- İade tutarının 2020 Güz - 2021 Bahar dönemleri konaklama ücretimden düşülmesini, 2020 Güz - 2021 Bahar Dönemleri için 
mevcut kontenjanlar dahilinde kampus ve oda seçme önceliği istiyorum. 

 
3. Başvurular KUSIS sistemi üzerinden STUDENT CENTER > TO DO LIST sekmesinde yer alan on-line başvuru formu 

doldurularak yapılacaktır (Yurt Başvuru Taahhütnamesini kabul etmeden yurt başvuru formu açılmamaktadır.). 
 
Lütfen başvurunuzu kaydettiğinizden emin olunuz! 
 
4. Yurt başvurusu yapacak ücretli öğrenciler arasında sadece ÖSYM’ye beyan edilen adresleri değişmiş olanlardan;  
 

- 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. 
 
5. Belirtilen belgeler en geç 07 Ağustos 2020 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. 

 
6. Güncel Sağlık Raporlarının, 07 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar Yurt Yönergesinin, “7.4.12.” maddesindeki usule uygun 

olarak https://h-trackit.ku.edu.tr/ linkinden “Sağlık Raporu Bildirimi” başlığından track-it açılarak iletilmesi gerekmektedir.  

 
7. Ön kayıt bedeli, yurt ücreti ve depozito ödemelerinizi aşağıda bulunan anlaşmalı bankaların dilediğiniz ödeme kanallarından 

öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci ID numarası ile yapabilirsiniz.  
 

Anlaşmalı Bankalar İnternet Vezne     ATM 

1-     Yapı ve Kredi    

2-     Garanti    

3-     İş Bankası    

4-     Akbank   X 

5-     TEB    

Yukarıda belirtildiği şekilde ödeme yapmayan öğrencilerimizin tahsilat bilgilerine ulaşılamayacak, yurt başvuru formları KUSIS 
üzerinde görülemeyecek ve yurt kayıt işlemleri sonuçlandırılamayacaktır.  
 
 

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur. 
 
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 
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