
     

 
 

 
 

2022 YAZ DÖNEMİ YURT BAŞVURULARI 

Üniversitemizin yurtlarında kalabilmek için primer aşı dozunun (tam aşılı olmanın) yanı sıra pekiştirme dozunu (3. aşı dozu) 
tamamlamış olmak gerekmektedir.   

Eğer son 3 ay içinde COVID-19 geçirdi iseniz, ilgili pozitif PCR test sonucunuzu yurt girişiniz öncesinde sisteme yüklemeniz 
gerekmektedir. Pozitif test sonucundan 3 ay geçtikten sonra pekiştirme dozunu olacağınıza dair taahhütname imzalamanız, 
aşı olduktan sonra güncellenmiş aşı kartınızı sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Bu konudaki sorularınızı 
covid19@ku.edu.tr adresine yönlendirebilirsiniz.  

Yurt odanıza yerleşmeden önce, aşı (3 doz) ve/veya hastalığı geçirdiğinize dair belgelerinizi buradan sisteme yükleyiniz.  

İstisnai durumlar dışında, yurtta kalınan sürede COVID-19 pozitif olan kişilere izolasyon veya COVID-19 pozitif bir olguyla 
yakın temasta bulunan kişilere karantina olanağı sağlanmayacaktır. 

1. ELC – LİSANS YAZ YARIYIL DERSLERİ VE STAJ – ASİSTANLIK İÇİN YURT BAŞVURU TARİHLERİ: 16 – 27 Mayıs 
2022’dir. 

 
ELC - LİSANS Yaz yarıyıl dersleri ve Staj - Asistanlık yurt başvuruları için KUSIS üzerinden STUDENT CENTER > TO DO 
LIST > “2022 Yaz Okulu Yurt Başvuru Formu” doldurulmalı ve kaydedilmelidir. 
  
Yurt Başvuru taahhütnamesini kabul etmeyen öğrencilerin yurt başvuru formu açılmayacaktır. 

KUSIS üzerinden başvuru yapmayan ve / veya başvuru yapıp kaydetmeyen öğrencilere oda planlaması yapılmayacaktır. 

Lütfen başvurunuzu kaydettiğinizden emin olunuz! 

 
2. ELC - LİSANS Yaz yarıyıl dersleri ve Staj - Asistan olarak kalacak öğrenciler Batı Kampüs yurtlarında ikamet edeceklerdir. 

Yaz Dönemi tamir – bakım çalışmaları nedeni ile kalış süreniz içerisinde sizlerden farklı binalara geçiş yapmanız 
istenebilecektir. 

 
3. Öğretim üyelerimizin yanında Yaz döneminde tam zamanlı asistanlık yapmayı planlayan öğrencilerimiz, yurtlarda kalmak 

isterlerse önce asistanlık yapmayı düşündüğü öğretim üyemizle görüşmelidir. Öğretim üyemiz dekanlığına gerekli bilgiyi 
verir, dekanına “Asistanlık Bilgi Formu”nu onaylatır. Öğrenci bu formu alarak Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne iletir. Bu 
form ile Yaz okulundan ders almayarak Asistanlık yapan öğrenciler yurtlarda ücretsiz olarak kalabileceklerdir.   

 
4. Yaz döneminde yurtları staj yaparak ücretli kullanmak isteyen öğrencilerimizin, staj başlamadan en geç 1 hafta öncesinde 

bağlı bulunduğu fakültenin web sayfası üzerinden staj başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Form doldurulduktan 
sonra, İnsan Kaynakları tarafından SGK giriş işlemleri gerçekleştirilerek, öğrencilere SGK giriş belgesi iletilir. 
Yurt burslu öğrenciler Burslar Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan staj prosedürü dahilinde yurtlarda bursları kapsamında 
kalabilirler (ilgili prosedüre buradan ulaşabilirsiniz.) Yurt Burslu öğrencilerimiz ilgili prosedür dışında kalan stajları için yurt 
ücretlerini ödemek koşulu ile yurtlarda kalabilirler. 

 
5. BAŞVURU TARİHLERİ SONRASINDA GELEN TALEPLER MEVCUT KONTENJANLAR DAHİLİNDE İŞLEME 

ALINACAKTIR! 
 
6. Planlama, Yurt Komisyonu kararlarına ve Yurt Yönergesi esaslarına göre Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’nce yapılacak ve 

KUSIS üzerinden 08 Haziran 2022 Çarşamba günü duyurulacaktır. 
 
7. Yaz okulu nedeniyle yurtta kalacak olan öğrencilerimizin, Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’nün Yaz okulu için belirleyeceği 

yeni odalarına geçiş yapmaları istenmektedir.  
 
8. Yurt oda planlaması yapılan öğrenciler, en geç derslerinin başlama tarihini takip eden 2 iş günü içinde, oda giriş 

işlemlerini tamamlamak zorundadırlar. 
 

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 
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