Yurt ve Konaklamalar Direktörlüğü

İKİ DÖNEM YURT BAŞVURULARI
Tüm öğrencilerimiz 2020 Güz ve 2021 Bahar dönemlerini kapsayacak şekilde iki dönem için Yurt
Başvurusu yapabileceklerdir. Tek dönemlik yurt başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2020 GÜZ VE 2021 BAHAR DÖNEMLERİ - DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER;
MALİ KONULAR:
1. 2020 Güz ve 2021 Bahar dönemlerinde iki dönem için yurt başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin 27 Temmuz - 07
Ağustos 2020 tarihleri arasında, 3.000 TL Yurt Ön Kayıt Bedeli ödemesi gerekmektedir. 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. Daha önce yurtta kalmayan ve 2020 Güz ve 2021 Bahar dönemlerinde iki dönem için yeni yurt başvurusu yapacak olan
öğrencilerin, 27 Temmuz - 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında Yurt Depozito Bedeli olan 400 TL’yi yatırmaları
istenmektedir. Depozito bedelini yatırmış olan öğrencilerimiz, gerekiyorsa depozito bedellerini 400 TL’ye
tamamlamalıdırlar.
3. 2020 Güz ve 2021 Bahar Dönemleri için yurt başvuru sonuçları 23 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanır.
4. Yurt odaları açıklanan öğrenciler, 23 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında oda tiplerine göre 2020 Güz ve 2021 Bahar
dönemleri için daha önce ödemiş oldukları 3.000 TL Yurt Ön Kayıt Bedeli üzerindeki ücret farkını öderler. Ücret farkını
ödemediğiniz takdirde oda girişleriniz sırasında ibraz etmeniz gereken 2020 Güz – 2021 Bahar Dönemleri Yurt
Sözleşmenizi KUSIS üzerinden almanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yurt girişinizden en az iki gün önce yurt ücret
farkı ödemenizi yapmış olmanız gerekmektedir. 2020 Güz – 2021 Bahar Dönemleri Yurt Sözleşmesini ibraz etmeyen
öğrencilere oda giriş izni verilmez.
Taksitlendirme sistemi ile ilgili ayrıntıları aşağıda yer alan 9. Maddede Ödeme Seçenekleri başlığı altında görebilirsiniz.
Yurt oda girişinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 2020 Güz – 2021 Bahar Dönemleri Yurt Sözleşmenizi KUSIS
üzerinden alabilmeniz için taksit işlemlerinin yurt girişinizden en az iki gün önce tamamlanması ve Finans kuruluşlarından
taksit onaylarının alınmış olması gerekmektedir.
5. Yurt odasını iptal etmek isteyen öğrenciler 23 – 24 Eylül 2020 tarihleri arasında KUSIS üzerinden STUDENT
CENTER > TO DO LIST sekmelerini takip ederek, oda reddini yapabilirler. Atanan odasını reddeden öğrencilerin yurt
hakları sona erer ve yurt ücretlerini kesintisiz olarak iade alırlar. Yurt oda ücret farkını ödememiş olmak, atanan odanın
reddedildiği anlamını taşımaz. Oda ret işlemi mutlaka KUSIS üzerinde gerçekleştirilmelidir.
6. Yurt odasını 24 Eylül 2020 tarihi ve sonrasında 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.
7. Yurt başvurusu yapan ve kendisine bir oda atanmayan öğrenciye, Yurt Ön Kayıt bedeli ve depozito bedeli geri ödenir.
8. 2020 Güz dönemi sonunda çıkış yapacak öğrencilerimizin, 2020 Güz dönemi sonunda yayınlanacak duyurularda
belirtilecek son çıkış tarihine kadar yurt çıkış işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
9. Ödeme Seçenekleri:
Peşin veya taksitli olarak iki ödeme planı bulunmaktadır. Taksitli ödemeler Yapı Kredi Bankası ve Koçfinans aracılığıyla
yapılabilir.
9.1. Peşin Ödeme Seçeneği:
Yurt ücreti ve Depozito ödemelerinizi aşağıda bulunan anlaşmalı bankaların dilediğiniz ödeme kanallarından öğrencinin
TC kimlik numarası ve öğrenci ID numarası ile yapabilirsiniz.
Anlaşmalı Bankalar
1- Yapı ve Kredi
2- Garanti
3- İş Bankası
4- Akbank
5- TEB
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Yukarıda belirtildiği şekilde ödeme yapmayan öğrencilerimizin tahsilat bilgilerine ulaşılamayacak, yurt başvuru formları
KUSIS üzerinde görülemeyecek ve yurt kayıt işlemleri sonuçlandırılamayacaktır.
9.2. Taksitli Ödeme Seçeneği:
[1]

Yurt ve Konaklamalar Direktörlüğü

Taksitli ödemeler yalnızca aşağıda belirtilen finans kuruluşları aracılığıyla yapılabilmektedir.
Yapı Kredi Bankası hızlı başvuru kanallarından (şubeler, www.yapikredi.com.tr ve SMS) yurt başvurunuzu yapabilir,
başvuru sonucunuzu birkaç dakika içinde öğrenebilirsiniz.)
Detaylı bilgi için http://dorms.ku.edu.tr/tr/announcements sayfamızda yer alan “Yapı Kredi Bankası Taksitli Eğitim
Sistemi” dokümanını inceleyebilirsiniz.
Koçfinans, tüm kredi işlemlerini Koç Üniversitesi'ne özel olarak telefon ile gerçekleştirmektedir. Başvuru ve kredi kullanımı
için 216 556 03 03 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattını aramanız veya kukredi@kocfinans.com.tr e posta adresine irtibat
bilgilerinizi göndermeniz yeterlidir. Kredi yetkilileri sizinle iletişime geçecek ve tüm işlemleriniz telefon ile şubeye gitmenize
gerek kalmadan hızlıca tamamlanacaktır.
9.2.1. Taksitlendirmeye İlişkin Önemli Notlar:
 Taksit ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli tutar karşılığının, ilgili ödeme gününde krediyi sağlayan finans
kuruluşlarının belirteceği hesapta bulunması önem taşımaktadır. Finans kuruluşları tarafından belirtilen hesaba
yatırılmayan bu tutarlara günlük faiz tahakkuk edebilecektir.
 Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden velilerimizin, işlemlerini Yapı Kredi Bankası veya Koçfinans kurumlarından
sadece birisini tercih ederek yapmaları gerekmektedir. İki kurumdan da onay alınan durumlarda mükerrer ödeme
oluşacaktır.
 Bu kurumların iç değerlendirme süreçleri zaman alacağından ve taksitlendirme işleminizin oda ücreti ödeme dönemi
olan 23 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında sonuçlanmış olması gerektiğinden, Yapı Kredi veya Koçfinans
kurumlarından birisine en geç 22 Eylül 2020 tarihine kadar başvurulması önem arz etmektedir.
Yurt oda girişinin gerçekleştirilebilmesi için taksit işlemlerinin tamamlanması ve Finans kuruluşlarından taksit
onaylarının alınmış olması gerekmektedir.
Yapı Kredi Bankası:
Müşteri İletişim Merkezi
Fahriye Özer
Esra Yalçın Aksoy
Gamze Güven Lütfüoğlu
Evrim Aygül
Ayşegül Bozar
Gamze Aydın

444 0444
212 338 30 03 fahriye.ozer@yapikredi.com.tr
212 338 30 02 esra.aksoy2@yapikredi.com.tr
212 338 30 14 gamze.guven@yapikredi.com.tr
212 338 30 04 evrim.aygul@yapikredi.com.tr
212 338 30 06 aysegul.bozar@yapikredi.com.tr
212 338 30 01 gamze.aydın2@yapikredi.com.tr

Koçfinans Müşteri Hizmetleri Telefon Bilgileri:
Başvuru ve kredi kullanımı için Müşteri Hizmetleri Hattı olan 216 556 03 03 numaralı telefonu arayabilir veya
kukredi@kocfinans.com.tr e posta adresine irtibat bilgilerinizi gönderebilirsiniz.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurur, esenlikler dileriz.
Yurt ve Konaklamalar 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
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