
 

  

 

 

 
 
 
2022 BAHAR YURT ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 
 
2022 Yaz Döneminde KU yurtları, Yaz Okulu için kalacak öğrencilerimizin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası 
organizasyonlara da konaklama hizmeti verecektir. Bu nedenle; tüm öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen son çıkış 
tarihine kadar odalarını boşaltmış olmaları gerekmektedir. 

 
Tüm yurt binalarından son çıkış tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
1. ELC ve Lisans Yaz yarıyıl dersleri için yurtlarda kalacak öğrenciler; Batı Yurdu’nda konaklayacaklardır. Bu 

öğrencilerimizin, ELC ve Lisans Yaz yarıyıl dersleri için Yurt ve Konaklama Direktörlüğü tarafından 08 Haziran 2022 
Çarşamba günü açıklanacak olan odalarına geçmek üzere Bahar Dönemi oda çıkışlarını en geç 13 Haziran 2022 
Pazartesi günü yapmış olmaları gerekmektedir. 

 
2. Mezun olacak öğrencilerden İstanbul dışında ikamet edenler; en geç 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar 

buradan Mezuniyet için Konaklama Talebi” başlığı altında mezuniyet töreni nedeniyle yurtta kalmak istediklerini 
bildiren track-it açmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerimize kaldıkları odalardan farklı odalar tahsis edilebilir. 

 
Yurtlarda mezuniyet töreni için kalacak öğrencilerimiz, kendilerine verilen odayı en geç 26 Haziran 2022 Pazar günü 
saat 12.00 itibariyle boşaltmış olmalıdırlar.   
 
İstanbul’da ikamet eden mezun öğrencilerimiz 13 Haziran 2022 Pazartesi gününden sonra yurt binalarında 
kalamayacaklardır. 
 
3. Yurt Çıkışı yapacak öğrenciler;  
 
a) Tüm eşyalarını toplayarak, odalarını boşaltmalı, Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne oda kartlarını ve almış oldukları 

tekstil malzemelerini teslim edip, yurt çıkış formu doldurmalıdırlar. Yurt ve Konaklama Direktörlüğü çalışanları 
tarafından odanızda yapılan kontrol sırasında tespit edilen hasar ve demirbaş eksikleri depozitonuzdan kesilecektir. 
Yurt Yönergesi gereğince çıkış işlemi esnasında düzenli ve temiz bırakılmayan oda, Yurt ve Konaklama Direktörlüğü 
çalışanları tarafından teslim alınmaz ve / veya temizlik / hasar bedelleri öğrencinin depozitosundan kesilir. 

 
b) Yurt çıkış işlemlerini yukarıda belirtilen prosedüre uygun gerçekleştirmeyen öğrencilerimizden, standart depozito 

bedelinin yarısı kadar kesinti yapılır ve Uyarma Cezası verilir. 
 
c) Çıkış yapılan odalarda eşya bırakılmaması önemle duyurulur. Odalarda bırakılan / unutulan eşyalar için Yurt 

Yönergesinin ilgili maddesi uygulanır. 
 
Sizlere duyurulan konularda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder, iyi tatiller dileriz. 
 

 
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 
 
 
GENEL SEKRETERLİK 
 
YURT ve KONAKLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ 

 

https://trackit.ku.edu.tr/servicedesk/customer/portal/1011
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