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KOÇ ÜNİVERSİTESİ YURT HAKKINDA SORU CEVAP 
 

YURT PLANLAMA 
 

SORU: Koç Üniversitesi’ni kazandım şehir dışından geleceğim. Yurtlara kaydımı ne zaman / nasıl yaptırabilirim? 

 

CEVAP: Yeni öğrencilerimizin yurt başvuruları Üniversite kayıtlarının gerçekleşeceği 31 Ağustos – 04 Eylül 

2020 tarihleri arasında online olarak KUSIS üzerinden yapılacaktır. Başvurular ile ilgili ayrıntılara aşağıda ki 

linkten ulaşabilirsiniz. 

Bilgi paketi linki: https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/  

 

SORU: Yurt yerleştirmelerinde öncelik sırası nedir? 

 

CEVAP: Yurt burslu öğrenciler ile İstanbul dışında ikamet eden öğrenciler yurtlarımıza öncelikli olarak kabul 

edilirler. İstanbul’da ikamet eden öğrencilerimizin yurt planlamaları kampüse uzaklık sıralamasına göre 

gerçekleştirilmektedir. 

 

SORU: Her öğrenci başvuru formunda talep ettiği odaya yerleşebilir mi? 

 

CEVAP: Yurt planlamaları, Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerleştirme kriterlerine göre adres ve 

sınıf bilgileri dikkate alınarak yapılmaktadır. 

 

SORU: Ben Koç Üniversitesi’ni kazandım; kardeşim de İstanbul’da başka bir üniversiteyi kazandı. Koç 

Üniversitesi yurtlarında birlikte kalabilir miyiz? 

 

CEVAP: Koç Üniversitesi Yurtları yalnızca Koç Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Yurtlarımızda Koç Üniversitesi 

öğrencisi dışında öğrenci / öğrenci misafiri kalamaz. 

 

SORU: Yurtlarınıza başvuru yaparken oda arkadaşımı seçebilir miyim? 

 

CEVAP: Yurtlarımıza KUSIS üzerinden yapacağınız başvurunuz esnasında birlikte kalmak istediğiniz 

arkadaşınızın ismini belirttiğiniz takdirde, olanaklarımız ve yerleşim önceliklerimiz dahilinde talebiniz 

karşılanmaktadır. Birlikte kalmayı talep ettiğiniz arkadaşınızın da, yurt başvuru formunda sizinle kalmak 

istediğini belirtmesi gerekmektedir. 

 

SORU: Tercihlerim dışında bir odaya yerleştirilmem halinde adıma tanımlanan odayı değiştirmek istersem ne 

yapmalıyım? Yurtta oda arkadaşımla anlaşamadığım takdirde oda değişikliği yapabilir miyim?  

 

CEVAP: Oda değişimi isteyen öğrencilerimiz taleplerini kendilerine iletilen tarihler arasında KUSIS 

üzerinden Main Menu > Dormitory > Requests sekmelerini takip ederek iletebilirler. Oda değişimleri 

imkanlar dahilinde gerçekleştirilir. Salgın, doğal afet vb. insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden 

mücbir durumlarda kurum yurt değişim taleplerini değerlendirmez.  

 

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/


SORU: Güz döneminde yurtta kalırken Bahar dönemi için tekrar yurt başvurusu yapmalı mıyım? 

 

CEVAP:  Yurt başvuruları bir öğretim yılının tamamı için yapılmaktadır. Güz döneminde yurtta kalan 

öğrencilerin Bahar dönemi için yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.  

 

SORU: Güz döneminde yurtta kalmazsam Bahar dönemi için yurt başvurusu yapabilir miyim? 

 

CEVAP:  Güz döneminde yurtta kalmayan öğrencilerimiz Bahar Dönemi için duyurulan yurt başvuru 

tarihlerinde KUSIS üzerinden yurt başvurularını yapabilirler. 

 

SORU: Yurt odam açıklandığında yapmam gereken herhangi bir işlem var mı? 

 

CEVAP: Yerleşeceğiniz odalar açıklandığında, odanızı KUSIS sisteminde Main Menu > Self Service > 

Student Center ekranından öğrenebilirsiniz. Öğrenciler kendilerine tanımlanan yurt odalarını, yurt 

başvuru duyurularında belirtilen tarihe kadar, KUSIS üzerinden, tanımlanan odada kalmak istemiyorlar 

ise yukarıda belirtilen menüden “to do list” ekranına girerek reddetmekle yükümlüdürler. Bu işlemi 

KUSIS üzerinden yapmayan öğrenciler odalarını kabul etmiş sayılır ve tanımlanan yurt od asına ait yıllık 

ücret kendilerine fatura edilir. Öğrenciye tanımlanan odanın yıllık ücreti ile Yurt Ön Kayıt Bedeli 

arasındaki fark, yurt yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra duyurulan tarihe kadar, duyurularda 

belirtildiği şekilde yıllık peşin olarak ödenir. Yurt sözleşmesi ve yurt taahhütnamesinin KUSIS üzerinden 

çıktısı alınarak imzalanır, giriş işlemleri sırasında Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne teslim edilir.  

 

SORU: Planlama sonrası adıma tanımlanan oda kalmak istediğim tipte bir oda değilse odamı reddetmeli 

miyim? 

 

CEVAP:  Öğrenciler açıklanan odalarını reddetmeleri halinde yurt haklarından feragat etmiş sayılır ve 

yurt haklarını kaybederler. Öğrenciler odalarını sadece yurtta kalmaktan vazgeçmeleri halinde verilen 

süre içinde reddederler. Yurtta kalmaya devam etmek, ancak oda değişikliği yapmak isteyen 

öğrencilerimiz, oda değişim taleplerini KUSIS üzerinden Main Menu> Dormitory> Requests sekmelerini 

takip ederek iletebilirler. Oda değişiklikleri imkanlar dahilinde gerçekleşir.  

 

SORU: Yurtlara yerleşmek üzere gelirken yanımda getirmem gereken herhangi bir belge var mı? 

 

CEVAP: Yurtlara yerleşmek üzere gelen öğrencilerimiz yanlarında KUSIS’den aldıkları ve imzaladıkları 

yurt başvuru formu, yurt sözleşmesi, yurt taahhütnamesi ve oda demirbaş senedinin çıktısı ile Yurt ve 

Konaklama Direktörlüğü ofisine gelirler. Belgelerini teslim ettikten d oda anahtarlarını teslim alarak yurda 

giriş yapabilirler.  

 

 

 

 

SORU: Yurtlara hafta sonu giriş yapmam gerekirse ne yapmalıyım?  

 

CEVAP: Yurt ücret farkını ödedikten sonra  KUSIS  üzerinden alacağınız yurt sözleşmesinin imzalı olarak 

yurt ofisine teslimi sonrasında 7/24 yurt odanıza giriş yapabilirsiniz. 

 

SORU: Yurt bursluyum. Tek kişilik ve / veya tek kişilik banyolu tuvaletli odalarda kalabilir miyim?  



 

CEVAP: Burslar ile ilgili tüm detayları Öğrenci Dekanlığı’nın kudeb@ku.edu.tr adresine e-posta göndererek 

öğrenebilirsiniz. 

 

SORU: İlk sene yurtlara yerleştirildikten sonra mezun olana kadar aynı odada kalabilir miyim?  

 

CEVAP: Öğrencilerimiz her öğretim yılı sonunda odalarını tamamen boşaltarak yurt lardan ayrılır ya 

da Yaz okulu için kendilerine tanımlanan yeni odalarına geçerler. Yurt yerleştirme kriterlerine göre, 

mümkünse her sene sistem tarafından belirlenen bir odaya atanırlar.  

 

SORU: Neden her senenin sonunda odamı tamamen boşaltmam gerekiyor? Eşyalarımı odamda bırakıp Yaz dönüşü 

aynı odada kalmaya devam edemez miyim ya da Yaz dönüşü yeni odama taşınamaz mıyım? 

 

CEVAP: Öğretim yılı boyunca yurtlarda öğrencilerimiz konakladıkları için detaylı ve büyük çap lı 

tadilatlar gerçekleştirilememektedir. Yurtlarımızın öğrencilerimize her sene bakımlı, düzenli ve 

yenilenmiş olarak hizmet verebilmesi için yazın, doluluğun en düşük olduğu dönemlere yurtların 

tadilat programları planlanmaktadır. Bu dönemde boya , temel bakım, temizlik, ilaçlama ve 

yenilenme gibi çalışmalar yapılmaktadır. Bunun dışında Yaz okulu nedeniyle odalarımız Yaz 

döneminde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yurt planlamaları, yurt yerleştirme kriterleri 

doğrultusunda ve öğrencinin YKS adresine göre her yıl yeniden sistem tarafından belirlenmektedir.  

 

 

SORU: Sömestr tatiline giderken odamı tamamen boşaltmak zorunda mıyım?  

 

CEVAP: Sömestr tatilinde öğrencilerimiz odalarını boşaltmazlar. Odalarında değerli eşya 

bırakmamak ve odalarını derli toplu bırakmak kaydı ile tatil süresince eşyaları odalarında 

kalabilmektedir. Şayet öğrenci oda değişikliği talebinde bulunmuş ise belirtilen oda taşıma 

tarihlerinde hemen yeni odasına taşınabilmek için eşyalarını taşınmaya hazır halde bırakmalı 

ve belirtilen tarih aralığında mutlaka taşınma işlemini gerçekleştirmelidir. Odalarda bırakılan 

eşyalarla ilgili üniversite sorumluluk kabul etmemektedir.  

 

SORU: Yaz tatili dönemlerinde yurtlarda kalabilir miyim? 

 

CEVAP: Yaz döneminde aşağıda belirtilen sebeplerle yurtlarda konaklamak isteyen öğrencilerin Yurt ve 

Konaklama Direktörlüğü’nce duyurulan tarih aralığında yurt başvurusu yapmaları gerekmektedir. Yaz 

dönemi içinde Yaz okulu öğrencileri, staj yapacak öğrenciler ve  üniversite bünyesinde bazı özel 

çalışmalara katılacak öğrenciler fakültelerinden aldıkları onay ile Yurt ve Konaklama 

Direktörlüğü’nün kendilerine göstereceği odalarda kalabilirler.  

 

SORU: Odamı tamamen boşalttım. Hiç eşyam kalmadı ama acelem olduğu için kartımı oda arkadaşıma bırakıp, çıkış 

formu imzalamadan gittim. Bu sorun yaratır mı? 

 

CEVAP: Odasını boşaltmış dahi olsa her öğrenci kendi çıkış işlemini kendisi gerçekleştirmekle 

yükümlüdür. Bu sorumluluk başkasına devredilemez.  

  

SORU: Bir arkadaşım çift kişilik odada kalıyor ve odadaki diğer yatak boş. Ben de yurt öğrencisi olduğuma göre arada 

arkadaşımın odasındaki boş yatakta kalabilir miyim? 

 



CEVAP: Öğrenciler Yurt ve Konaklama Direktörlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak 

zorundadırlar. Herhangi bir sebeple Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’nün bilgisi dışında oda 

değişikliği yapamazlar ve başka bir odada kalamazlar.  

 

SORU: Yurda başvuru yaparken arkadaşımla kalmak yönünde tercihlerimi sıraladım. Ancak aynı odaya 

planlanmadık. Sebebini öğrenebilir miyiz? 

 

CEVAP: Yurt başvurunuzu yaparken arkadaş tercihiniz / tercihleriniz ile birlikte önceliğinizi de arkadaş olarak seçmeniz 

gerekmektedir. Aynı şekilde tercih ettiğiniz arkadaşınızın da / arkadaşlarınızın da arkadaş tercihi olarak sizi / sizi ve 

diğer arkadaşlarınızı seçmesi ve önceliğini arkadaş olarak seçmelidir. (Öğrencilerin bursluluk durumları, şehir içi / 

şehir dışı olmaları değerlendirilerek talepleri gerçekleşir) 

 

SORU: Yurt odama bizlere belirtilen tarihten sonra giriş yapacağım. Odamı kaybeder miyim? 

 

CEVAP: Odanızı kaybetmezsiniz housing@ku.edu.tr adresine e-posta göndererek giriş tarihinizi iletebilirsiniz. 

 

 

SORU: Yurt Başvuru tarihini kaçırdım. Ne yapmalıyım? 

 

CEVAP: Geç yurt başvurusu talebinizi web sayfasında bulunan TRACKIT sistemine girerek (https://new-

trackit.ku.edu.tr), Planlama başlığı altında bulunan Geç Yurt Başvurusu alanından istenilen bilgileri girerek 

iletebilirsiniz. 

 

SORU: Yurt bursum var. Ancak bana yurt çıkmadı. Neden?  

 

CEVAP: KUSIS üzerinden başvuru işlemlerinizi tamamlamamış olabilirsiniz. housing@ku.edu.tr adresine e-posta 

göndererek bilgi alabilirsiniz. 

 

SORU: Sistem üzerinden başvurumu yaptım. Ancak bana yurt çıkmadı. Neden? 

 

CEVAP: Yurt hakkınız bölge, yurt yasağı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Sizinle ilgili detaylı bilgiyi 

housing@ku.edu.tr adresine e-posta göndererek alabilirsiniz. 

 

MALİ KONULAR 
 
SORU: Yurt ödememi taksitli yapabilir miyim? 

 

CEVAP: Yapı Kredi Bankası ve Koç finans aracılığıyla taksitli yapılabilmektedir. Adı geçen kurumlarla 

iletişime geçebilirsiniz. 

 

SORU: Yurt burslu öğrencilerin de depozito yatırmaları gerekiyor mu? 

 

CEVAP:  Yurtlarda kalan ya da kalmak için başvuru yapan burslu / burssuz tüm öğrencilerin depozito 

yatırması gerekmektedir. Yalnızca Anadolu Bursiyerleri depozito ödemekten muaftır.  

 

SORU: Yurttan ayrılırken depozitomu geri alabilir miyim? 

 

CEVAP:  Bir sonraki öğretim dönemleri için yurt başvurusu yapmış olan öğrenciler depozito iadesi 

alamazlar. Öğrenci yurtlar ile tamamen ilişiğini kestikten sonra https://new-trackit.ku.edu.tr adresinde 

mailto:housing@ku.edu.tr
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Mali Konular başlığı altında bulunan Depozito İade Talebi bölümüne IBAN bilgi lerini yazarak depozito 

iadesi talep edebilir. Depozito geri ödemesi dönemin yoğunluğuna göre 10 -15 gün içerisinde öğrencinin 

hesabına Mali işler Direktörlüğü tarafından aktarılır.     

 

SORU: Ödediğimiz yurt ücretlerinin kapsamı nedir?  

 

CEVAP: Yurt ücretleri, tahsis edilen odada konaklama, temizlik hizmetleri, ısınma, aydınlatma, sıcak su, 

ortak alanların kullanımı (çamaşırhane, mutfak, etüt odalarındaki bilgisayarlar vs.) ve sınırsız internet 

hizmetlerini kapsamaktadır. Yol (Batı Kampüs – RFK Shuttle Servisi hariç), yemek vs. içermez. 

 

SORU: Yurt odamı ret etmem durumunda yurt ön kayıt bedeli, yurt ve depozito ücretimi nasıl geri alabilirim? 

 

CEVAP: Yurt oda ret işleminizi KUSIS üzerinden tamamladıktan sonra, https://new-trackit.ku.edu.tr 

adresinde Mali Konular başlığı altında bulunan Ücret İade Talebi bölümüne ebeveyn IBAN bilgilerini 

yazarak yurt oda ücret iade talebinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ücret iadesi Mali işler Direktörlüğü 

tarafından yapılır. Güz Dönemi sonunda mezun olan öğrenciler Bahar Dönemi yurt ücretlerinin iadesini 

mezuniyetlerinin kesinleşmesinin ardından aynı yolla talep edebilirler.    

 

SORU: Yurt odamı ret süresi dışında iptal etmem veya yurt çıkışı yapmam durumunda ücretimi geri alabilir 

miyim ve nasıl geri alabilirim? 

 

CEVAP:  Yurt ücreti iade koşulları Koç Üniversitesi Öğrenci Yurdu Yönergesinde yer almaktadır. Yönergemize 

https://dorms.ku.edu.tr/genel-bilgiler/yurt-kurallari-ve-yonergesi/ linkinden ulaşabilirsiniz.  
 

 

 

 

SORU: Okulunuzu %50 burslu olarak kazandım. Yurtlarda da ücretin yarısını ödeyerek mi kalacağım? 

 

CEVAP: Burslar ile ilgili tüm detayları Öğrenci Dekanlığı’nın kudeb@ku.edu.tr adresine e -posta 

göndererek öğrenebilirsiniz. 

 

SORU: Yurt için gerekli ön ödeme-depozito ve yurt ücretini hangi hesaba yatırmalıyım? 

 

CEVAP: Yurt ücreti ve Depozito ödemelerinizi aşağıda sunduğumuz anlaşmalı bankaların dilediğiniz 

ödeme kanallarından herhangi birine öğrencinin  TC. kimlik numarası ve öğrenci ID numarası ile 

yapabilirsiniz. Ödemeler, sadece anlaşmalı bankaların sistemleri üzerinden yapılabilecektir. Banka 

bilgileri ve ödeme kanalları detayı aşağıda verilmiştir: 

 

 
 

https://dorms.ku.edu.tr/genel-bilgiler/yurt-kurallari-ve-yonergesi/


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

yapılamayacaktır. 

 

YURT YAŞAMI 
 

SORU: KUSIS (Koç University Student Information System) nedir? 

 

CEVAP: KUSIS, Koç Üniversitesi’nin Akademik Bilgi Sistemi’dir. Bu sistemi öğrenciler, akademisyenler ve 

çalışanlar farklı rollerde kullanabilmektedir. Öğrenciler not bilgilerini, ders bilgilerini, ders programlarını, 

almaları gereken dersleri, hoca bilgilerini ve ödeme bilgilerini görebilirler.  Ayrıca yurt başvurusu, ders seçimi 

ve dilekçe oluşturma gibi birçok işlemi de yine bu sistem üzerinden gerçekleştirebilirler.  

 
SORU: Odama ilk girdiğimde yapmam gereken bir şey var mı? 

 

CEVAP: Öğrenciler teslim aldıkları odaya girdiklerinde oda demirbaşlarını kontrol ederek arızalı, hasarlı ya 

da eksik bir malzeme varsa Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne bildirirler. Yurt çıkışlarının ardından tespit 

edilen hasarlı / eksik malzeme bedeli öğrencinin depozitosundan kesilir.  

 
SORU: Yurda yerleşmek üzere gelirken kişisel eşyalarım dışında neler getirmeliyim? 

 

CEVAP: Yurt odalarında yatak, alez, gardırop, çalışma masası ve sandalyesi, buzdolabı (ortak kullanım), telefon ve 

masa lambası mevcuttur. Öğrencilerimiz isterler ise demirbaş teslim formu doldurarak depodan yastık ve battaniye temin 

edebilmektedirler.  

 

SORU: Eşyalarımı taşımamda bana yardımcı olunabilir mi? 

 

CEVAP: Her öğrenci kendi eşyasının, taşımasından sorumludur.  

 

SORU: Oda anahtarımı kaybettiğimde veya unuttuğumda ne yapmalıyım? 

 

CEVAP: Oda anahtarınızı kaybettiğinizde veya unuttuğunuzda Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne gelerek anahtar 

kayıp formunu doldurmanız yeni anahtarınızı temin etmeniz için yeterlidir. Kaybolan anahtarınızı 10 gün içinde teslim 

etmediğiniz takdirde ilgili ayın sonunda depozitonuzdan 50TL anahtar ücreti kesilecektir.  

 

SORU: Oda kartımı odamda unuttum, Yurt Ofisine gitmek için kıyafetim uygun değil. Ne yapmalıyım?  

 

CEVAP: Yurt ve Konaklama direktörlüğü ofisleri 7/24 açıktır. RFK yurt ofisine  0212 338 3377 veya yurt girişindeki 

sabit telefonlardan 3377’yi arayarak da ulaşabilirsiniz.  Batı Kampüs yurt ofis telefon numarası  

0 212 338 7021’dir.  Her binanın zemin, 1. ve 3. katlarında bulunan sabit telefonlardan 7021 arayarak gerekli 

yönlendirmeleri öğrenebilirsiniz. 

 

SORU: Sömestr tatili dönüşü Bahar dönemi için tekrar oda kartımı aktif etmem gerekiyor mu?  

 

CEVAP: Oda kartları ilgili dönem sonuna kadar yapılmaktadır. Bahar dönemi girişlerinde yurt ofislerine gelerek oda 

kartlarınızı aktif ettirmeniz ve oda giriş senedinizin Bahar dönemi yurt oda girişi bölümünü imzalamanız gerekmektedir. 

 

SORU: : Kütüphanede ders çalışırken başka bir arkadaşıma odamda bir saat dinlenebilmesi için oda anahtarımı 

verdim. Yurt Sorumlusu arkadaşımı odama girerken görmüş ve oda kartımı almış. Sebebini öğrenebilir miyim?  

 



CEVAP: Oda kartının yurtta kalan / kalmayan başka bir öğrenciye verilmesi kesinlikle yasaktır. Odaların kısa 

ya da uzun süreli olarak yurtta kalan / kalmayan başka bir öğrenciye kullandırılması söz konusu değildir.  

 

SORU: Şehir merkezine ulaşım var mı? Var ise nasıl yararlanabilirim? 

 

CEVAP: www.ku.edu.tr adresinden Kampüsümüz > Ulaşım Hizmetleri > Shuttle / Otobüs Hareket Çizelgeleri sekmeleri 

aracılığı ile ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz 

 

SORU: Yurt binalarında mutfak var mı?  

 

CEVAP: Rumelifeneri Kampüsü’ndeki SM - U binaları hariç bütün binaların çatı katında mutfak mevcuttur. Batı 

Kampüsü’nde B1 binasının alt katında tüm öğrencilerimizin kullanımına açık ve oldukça geniş bir alana kurulmuş, pek 

çok öğrencinin aynı anda kullanabileceği bir mutfağımız vardır. Batı Kampüs B1 bloktaki mutfak içindeki öğrencilerin 

kullanabilmesi için dolaplar mevcuttur. Batı Kampüs mutfağını kullanmak isteyen öğrenciler malzemelerini koyabilmesi 

için yurt ofisinden imza karşılığı dolap anahtarı teslim alabilirler.   

 

SORU: Mutfaklarda öğrenci kullanımı için konulmuş mutfak gereçleri nelerdir? 

 

CEVAP: Mutfaklarımızda dörtlü elektrikli ocak, tost makinesi ve mikrodalga fırın ile havalandırmayı sağlayan 

aspiratörler mevcuttur. Diğer tüm malzemeler öğrenciler tarafından temin edilmektedir. 

 

 

SORU: Yurt odalarında buzdolabı var mı? 

 

CEVAP: Tüm yurt odalarımızda buzdolabı mevcuttur.  

 

SORU: Yurt odalarında kıymetli eşyamı saklayabileceğim dolap var mı? 

 

CEVAP: Yurt odalarında kıymetli eşya saklanması önerilmez. Yurt odalarındaki dolaplarda her öğrenciye ait  kilitli bir 

çekmece bulunmaktadır. Çekmece anahtarları yurt ofislerinden imza karşılığı teslim alınabilinir. 

 

SORU: İstanbul dışından geliyorum. Çok fazla eşyam var. Yazın eşyalarımı bırakabileceğim bir depo var mı? 

 

CEVAP: İstanbul dışından gelen tüm öğrencilerimiz, bir sonraki seneye yurt başvurusu yapmış ise Bahar 

/ Yaz döneminde yurtlardan ayrılırken bir adet 60X60X40 ebadında koliyi depoya bırakabilmektedir. 

Bunun dışında herhangi bir depo hizmeti mevcut değildir.  

 

SORU: Bana gelecek kargolarımı nerden nasıl alabilirim?  

 

CEVAP: Ana Kampüs ve Batı Kampüsteki kargo merkezinden adınıza gelen kargolarınızı ku uzantılı maillerinize gelen 

“kargonuz gelmiştir” mailine istinaden ID karşılığında teslim alabilirsiniz. 

 

SORU: Yurt ve Konaklama Direktörlüğü ofisleri gece açık mi?  

 

CEVAP: Her iki kampüs ofisleri 7/24 açıktır. 

 

SORU: Yurt Görevlisi kimdir, nasıl ulaşabilirim?  

 

CEVAP: Yurt Görevlisi, yurt binalarından sorumlu YvKD'ye bağlı çalışanlardır. RFK'da S yurdu içinde ki ofisten 3377 

no'lu telefondan , Batı Yurdu'nda  A5 blok -2. Kattaki ofisten 7021 no'lu dahili telefonlardan 7/24 ulaşabilirsiniz. 



 

SORU: Batı Kampüsü hakkında bilgi alabilir miyim? 

 

CEVAP: Batı Kampüsü, Rumelifeneri Kampüsü’ne 2,5 km mesafededir ve eğitim dönemlerinde iki kampüs 

arasında 7 / 24 ücretsiz servis imkânı sağlanmaktadır. Toplam yedi adet yurt binası bulunan Batı 

Kampüsü’nde kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, yemekhane, kafe ve öğrenci merkezi, bilardo / oyun 

salonu, etüt salonu, fitness ve dans salonu vardır. Ayrıca 7 / 24 hizmet veren Sağlık Merkezi ve ambulans 

bulunmaktadır.  

 

SORU: Yurtlarda nereden çıktı alabilirim?  

 

CEVAP: Batı Kampüs yurt binalarının 1. ve 3.katlarında bulunan koridorda, A4 binası -2.katta bulunan etüt odasında, 

A6 -1. katta bulunan bilgisayar odasında ve B1 Yurdu -1.katta tüm öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar ve yazıcıdan 

çıktı alınabilmektedir. A4 -2 ve A6 -1'de bulunan etütte fotokopi makinası da bulunmaktadır. Rumeli Fener Kampüsü yurt 

binalarının zemin ve bodrum katlarında bulunan çalışma odalarında bilgisayar ve yazıcı çıktı alınabilmektedir. 

 

SORU: Odamdaki dahili telefondan arama yapabilir ve dışarıdan aranabilir miyim? 

 

CEVAP: Odalarda bulunan telefonlar dahili kullanıma ücretsiz olarak açıktır. Rumelifeneri Kampüsü’nde dışarıdan 

aranabilmeniz için 0212 338’e dahili numaranızın eklenmesi gerekmektedir. Örneğin dahili no: XXXX olan bir odanın 

dışarıdan aranması için 0212 338XXXX şeklinde tuşlanması gerekir. Batı Kampüsü’nde, dışarıdan arayanlar 3381000 

numaralı santral telefonunu aradıktan sonra oda dahili numarasını tuşlamalıdır. Oda dahili numaranızı Yurt ve 

Konaklama Direktörlüğü’nü arayarak öğrenebilirsiniz.  

 

SORU: Yurtlarda kablosuz internet bağlantısı (wireless) var mı? 

 

CEVAP: Tüm yurt binalarımızda kablolu, kablosuz sınırsız internet erişimi mevcuttur. Kablosuz 

bağlantıdan yararlanabilmeniz için dizüstü bilgisayarı ve akıllı telefonlara kurulum yapmanız 

gerekmektedir. Konu ile ilgili IT biriminden (ext: 1111) yardım alabilirsiniz.   

 

SORU: Yurtlardaki internet hızı / arızası ile ilgili olarak kiminle bağlantı kurmalıyım? 

 

CEVAP: Yurtlardaki internet problemleri ile IT birimi ilgilenmektedir. Her türlü probleminiz için KU web sayfasındaki 

TRACKIT bölümünden IT-TRACK IT açabilirsiniz. RFK için IT servis masasına mesai saatleri içinde 1111 numaralı 

dahili telefondan,  Batı Kampüs için 7005 numaralı  dahili telefondan ulaşabilirsiniz. 

 

SORU: Odamda TV seyredip müzik dinleyebilir miyim? 

 

CEVAP: Odalarda, ses seviyesi başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlenebilir, TV seyredilebilir.  

 

SORU: Odama televizyon, PlayStation, masaüstü bilgisayar gibi eşyalar getirebilir miyim?  

 

CEVAP: Kurulum işlemleri size ait olmak koşulu ile getirebilirsiniz. 

 

SORU: Odamda tost makinesi, kettle, ütü bulundurabilir miyim?  

 

CEVAP: Odanızda kettle bulundurabilirsiniz ancak tost makinesi, ocak, ütü gibi aletler yangına sebep olabileceğinden 

kullanımı ve bulundurulması yasaktır. 

 

SORU: Yurtlardaki çamaşır makinelerini kullanmak için ne yapmalıyım? 



 

CEVAP: Her iki kampüste de tüm yurt binalarımızda çamaşırhane mevcuttur. Çamaşırhanelerdeki çamaşır yıkama / 

kurutma makineleri ile ütü o binada kalan öğrencilerimizin kullanımına açık ve ücretsizdir. Öğrencilerimiz 

kullanacakları deterjanı kendileri temin etmektedir. 

 

SORU: Yurtlarda ücretsiz içme suyu temin edebileceğim bir yer var mı?  

 

CEVAP: RFK yurtlarında çatı katlarında bulunan mutfaklarda,  Batı Yurdu'nda bulunan 5 yurt binasının -2. katlarında 

bulunan çamaşırhane de, B1 Yurdu'nun -1.katında bulunan mutfakta, A2 binasının -1. katında ve -2. katında düzenli 

kontrolleri yapılan su arıtma makinaları bulunmaktadır.  

 

SORU: Yurtlarda afet durumlarında toplanma alanları neresidir?  

 

CEVAP: RFK ve KUBK için afet durumlarında toplanma alanlarını https://isg.ku.edu.tr/acil-

durumlar/toplanma-alanlari/ adresi üzerinden görebilirsiniz. 

 

SORU: Kampüste misafirhaneniz var mı?  

 

CEVAP: Kampüsümüzde öğrenci ve yakınlarının kullanımı için misafirhanemiz bulunmamaktadır. 

 

SORU: İkamet ettiğim yurdun Yurt sorumlusuna ve RA öğrenciye nasıl ulaşabilirim?  

 

CEVAP: Her yurdun giriş katında bulunan panoda yurt sorumlunuzun telefon numarası, mail adresi ile RA öğrencimizin 

oda numarası, mail adresi bulunmaktadır. İstediğiniz konuda danışabilirsiniz. 

 

SORU: Bir eşyamı kaybettim odamda mı yoksa başka yerde mi bilmiyorum. Nereye başvurmalıyım?  

 

CEVAP: Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurabilir, kayıp eşya ofisine danışabilirsiniz. 

 

SORU: ID kartımı kaybettim. Nereye başvurmalıyım?  

 

CEVAP: Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. 

 

SORU: İkamet ettiğim yurt / odamın temizlik gününü nasıl öğrenebilirim?  

 

CEVAP: Yurtların girişinde bulunan panoda yurt odalarının haftalık oda temizlik programını öğrenebilirsiniz. Odada 

bulunan çöp kovaları sadece temizlik gününde temizlenmekte olup, diğer zamanlarda oda kullanıcılarına aittir. 

Çöplerinizi katlarınızda bulunan “yeşil kapaklı” çöp kovasına atabilirsiniz. 

 

SORU: Resmi / İdari Tatillerde (1 Ocak, 29 Ekim vb.) odamda kalabilir miyim?  

 

CEVAP: Akademik Dönem içine denk gelen söz konusu tatillerde  odanızda kalabilirsiniz.  

 

SORU: Yurt ve Konaklama Direktörlüğü mail ve new-trackit sistemi hakkında bilgi alabilir miyim? 

 

CEVAP: Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne ilişkin soru ve talepleriniz için web sayfasında bulunan 

TRACKIT sistemine girerek iletmek istediğiniz konuya uygun başlığı seçerek h-trackit açabilir 

(https://new-trackit.ku.edu.tr), h-trackit sisteminde yer alan başlıklar dışındaki sorularınız için 

housing@ku.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

https://isg.ku.edu.tr/acil-durumlar/toplanma-alanlari/
https://isg.ku.edu.tr/acil-durumlar/toplanma-alanlari/


 

SORU: H-trackit sistemine nasıl giriş yapabilirim?  

 

CEVAP: H-trackit sistemine https://new-trackit.ku.edu.tr adresi üzerinden kişisel bilgisayar ve mobil cihazlarınızdan 

kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.  

 

SORU: Yurtlarda elektronik veya teknik sorunla karşılaştığımda ne yapabilirim? 

 

CEVAP: Odalarınızda tespit ettiğiniz arızalar için https://trackit.ku.edu.tr/ linkini kullanarak iş emirlerini kendiniz 

açabilirsiniz. 

Mekanik, elektrik ve inşai problemlerinizde C-trackit,  

İnternet bağlantısı, telefon, printer arızası gibi problemlerinizde ise IT-Trackit kısmını seçmeniz gerekmektedir. Arıza 

bildirimlerinizi yaparken arızalanan yerin konum bilgisini kolayca tespit edilebilecek şekilde yazmanız arızanın 

giderilmesi için geçecek olan süreyi azaltacaktır. Açmış olduğunuz iş emirlerinizde bir diğer önemli nokta ise arızanın 

türünü doğru birime yönlendirmenizdir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta; çamaşır makineleri, sifon, tıkalı gider ve 

buzdolabı arızası gibi arızalar için Mechanical kısmını, elektrik arızaları için Electrical kısmını, marangoz gerektiren 

mobilya, kapı arızası, baza sorunları gibi arızalarda Carpentry bölümlerini seçmeniz, ilgili arızayla doğru ekibin 

ilgilenmesi açısından önem arz etmektedir. Herhangi bir olumsuz durumda Rumeli Fener Kampüsü Yurt ve Konaklama 

Direktörlüğü’ne 3377 numaralı telefondan, Batı Kampüsü Amirliği’ne 7021 numaralı telefondan 7 / 24 ulaşabilirsiniz 

 

SORU: Kaldığım bina / kat ile ilgili sorunlarım var. Bunların çözülmesi için öncelikle kime / kimlere başvurmalıyım?  

 

CEVAP: Her yurt binasında görev yapan bir RA’imiz (Resident Assistant) vardır. RA’ler Yurt ve Konaklama 

Direktörlüğü ve öğrenciler arasında iletişimi sağlayan görevli öğrencilerdir. Öncelikli olarak binanızın 

RA’inden yardım isteyebilir, konunun içeriğine göre RA ile paylaşamayacağınızı düşündüğünüz sorunları 

binanızın Yurt Sorumlusu ile paylaşarak çözülmesini sağlayabilirsiniz.  

 

SORU: : Oda arkadaşımla ilgili bazı şikayetlerim var. Fakat bunu size e-posta ile bildirirsem bir şekilde 

öğrenebileceğinden ya da duyabileceğinden çekiniyorum. Böyle bir risk var mı? 

 

CEVAP: Öğrencilerimizin bizlerle paylaştığı konular 3. kişilerle paylaşılmaz. 

 

SORU: Yurtlardaki pano ya da ortak alanlara afiş, poster, duyuru, resim vs. asabilir miyim? 

 

CEVAP:  Yurtlarda herhangi bir yere, Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne başvurularak onayı alınmamış ve Öğrenci 

Dekanlığı tarafından kaşelenmemiş bir duyuru veya afiş asılmasına izin verilmemektedir.  

 

SORU: Sağlık sorunum olduğunda üniversitede başvurabileceğim bir yer var mı? 

 

CEVAP: Her iki kampüste de bulunan Sağlık Merkezinde ki hekim ve hemşirelerimiz 7/24 hizmet 

vermektedirler. Koç Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler acil sağlık sorunlarında ana kampüste dahili 1100 

no’lu telefon numarasından, Batı Kampüsü’nde 7000 no’lu telefon numarasından Sağlık Merkezi’ne 

ulaşabilirler. Sağlık Merkezi’nde bulunan ambulans, gerekli olduğu takdirde tam teşekküllü hastanelere 

sevk için kullanılmaktadır.  

 

SORU: Herhangi bir sağlık sorunum nedeniyle Sağlık Merkezi’ne başvurduğumda aileme haber verilir mi? 

 

CEVAP: Sağlık ile ilgili konular tamamen nöbetçi doktorun inisiyatifindedir. Doktorun gerekli gördüğü 

haller dışında aileye bilgi verilmez. Bilgilendirme, nöbetçi doktor ya da Öğrenci Dekanlığı tarafından 

yapılmaktadır. 

https://trackit.ku.edu.tr/


 

SORU: KURES ne demektir? 

 

CEVAP: KURES’in açılımı Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi’dir. Öğrencilerimize okul ve özel yaşamlarındaki 

sıkıntı ve problemler konusunda ücretsiz olarak rehberlik hizmeti veren, uzman psikologlardan oluşan ve 

Öğrenci Dekanlığına bağlı çalışan bir birimdir.  

 

SORU: KURES ile paylaştığım özel bilgilerim başkası tarafından öğrenilebilir mi? 

 

CEVAP: Hasta gizliliği esastır.  

 

SORU: Psikolojik / özel problemler yaşıyorum ve Yurt Sorumlusu bu durumdan haberdar oldu; başkalarının da 

durumumu öğrenmesinden çekiniyorum. Böyle bir risk var mı? 

 

CEVAP: Yurt görevlileri öğrencilerin özel durumlarını gerekli görülen haller ve ilgili kişiler dışında hiç kimse ile 

paylaşmaz. Sorunlarınız doğrultusunda sizinle iş birliği yaparak KURES’e ve / veya Öğrenci Dekanlığı’na ve / 

veya Sağlık Merkezi’ne yönlendirmenizi gerçekleştirir. Bir öğrenci hakkında başka bir öğrenci ile bilgi 

paylaşımı yapılmaz.  

 

SORU: Öğrenci velisiyim. Kızıma / oğluma ulaşamıyorum. Oda telefonunu bilmiyorum. Sizden öğrenebilir miyim?  

 

CEVAP: Öğrencimizin odasına sizi biz bağlayabiliriz fakat reşit olmaları ve güvenlik sebebiyle hiçbir şekilde 

öğrencimize ait bir bilgiyi paylaşmamız mümkün değildir. Bu konudaki bilgi paylaşımı yalnızca 

öğrencimizin, Öğrenci Dekanlığı’nın ve Sağlık Merkezi doktorlarının inisiyatifindedir.  

 

YURT KURALLARI 
 
SORU: Yurt kurallarına uymamanın yaptırımı nedir? 

  

CEVAP: Yurt Yönergesi’nde belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında, Yurt ve Konaklama 

Direktörlüğü ve Yurt Disiplin Kurulu tarafından gerekli uyarı ve cezai işlem yapılır. 

 

SORU: Yurt Yönergesine nereden ulaşabilirim?  

 

CEVAP: Yurt Yönergemize https://dorms.ku.edu.tr/genel-bilgiler/yurt-kurallari-ve-yonergesi/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

SORU: Yurt kurallarını ihlal ettim. Süreç nasıl işleyecek?  

 

CEVAP: Yurt kural ihlaliniz nedeniyle tarafınıza ilk önce savunma daveti bildirimi e-posta yolu ile iletilecektir. Bu 

bildirimde belirtilen son tarihe kadar yazılı savunmanızı elden, https://new-trackit.ku.edu.tr adresi üzerinden ya da size 

iletilen bildirim üzerinden cevap yazarak iletmeniz gerekmektedir. Savunma metniniz Yurt ve Konaklama Direktörlüğü 

tarafından diğer delil ve bilgiler ile birlikte değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme neticesinde yurt yönergesinde 

belirtilen herhangi bir madde ya da maddeleri ihlal ettiğiniz sabit bulunur ise tarafınıza ilgili yönerge maddesi gereğince 

gerekli yaptırımın uygulandığı bildirimi e-posta yolu ile iletilecektir. 

 

SORU: Okuldan bir sebeple uzaklaştırma cezası aldığımda bu durum yurtlarda kalışımı etkiler mi? 

 

CEVAP: Okuldan 1 aydan daha fazla uzaklaştırma cezası alan yurt öğrencileri uzaklaştırma süresi 

https://dorms.ku.edu.tr/genel-bilgiler/yurt-kurallari-ve-yonergesi/


boyunca yurtlarda da kalamazlar. 

 

SORU: Yurtlardan çıkarılırsam, sonraki dönemlerde yine yurtlara yerleştirilebilir miyim? 

 

CEVAP: Yurtlardan çıkarılan veya yurt kurallarına aykırı davranışları görülen öğrenciler, bir daha 

yurtlara alınmayabilir. 

 

SORU: Yurt yönergesine göre ceza aldım. Sicilime işlenir mi?  

 

CEVAP: Yurt yönergesine göre verilen cezalar sicilinize işlenmemektedir. Ancak yurt yönergesine göre verilen cezalar 

yurt yaşamınıza etki eden cezalardır. 

 

SORU: Kaç kere kınama cezası alırsam yurttan çıkarılırım? 

 

CEVAP: 3 kere kınama cezası alırsanız yurttan çıkarılırsınız. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


