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YURT BAŞVURULARI 
 
Yurt başvuruları tüm öğrenciler için 2022 Güz ve 2023 Bahar dönemlerini kapsayacak şekilde iki dönem 
olarak değerlendirilecektir. Dönemlik yurt başvurusu yapılamayacaktır. 

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. Salgında yaşanabilecek gelişmelere dayanarak mevcut uygulamalarımızda değişiklikler 
yaşanabilir. 

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. 

2022 GÜZ VE 2023 BAHAR DÖNEMLERİ DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN; 
 

1. 2022 Güz – 2023 Bahar Dönemleri yurt başvuruları için ön kayıt bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Ön kayıt bedeli 
ödemelerinde Pay & Take sistemi uygulanmaktadır. 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, 2022 Güz ve 2023 Bahar Dönemlerinde yurtlarda kalabilmek için 06 – 08 

Temmuz ve 19 – 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.  
 

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 24 Temmuz 2022 Pazar gününe kadar, https://trackit.ku.edu.tr/servicedesk/customer/portal/1011 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 yurt planlamalarına etki edecek sağlık sorunlarını gösterir Sağlık Heyet Raporlarının, 24 Temmuz 2022 Pazar gününe 

kadar Yurt Yönergesinin, “7.4.12.” maddesindeki usule uygun olarak https://trackit.ku.edu.tr/servicedesk/customer/portal/1011 linkinden 
“Sağlık Raporu Bildirimi” başlığından track-it açılarak iletilmesi gerekmektedir.  

 
7. Ön kayıt bedeli, yurt ücreti ve depozito ödemelerinizi aşağıda Mali Konular bölümünde belirtilen anlaşmalı bankalardan birini 

seçerek, öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci ID numarası ile yapabilirsiniz.  
 
Yukarıda belirtildiği şekilde ödeme yapmayan öğrencilerimizin tahsilat bilgilerine ulaşılamayacak, yurt başvuru formları KUSIS 
üzerinde görülemeyecek ve yurt kayıt işlemleri sonuçlandırılamayacaktır.  

 
 

MALİ KONULAR: 

1. Yurt ön kayıt bedeli ödemesi: 2022 Güz ve 2023 Bahar dönemlerinde iki dönem için yurt başvurusunda bulunan tüm 
öğrencilerin 06 – 08 Temmuz ve 19 – 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında, 5.000 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. Yurt depozito bedeli ödemesi: Daha önce yurtta kalmayan ve 2022 Güz ve 2023 Bahar dönemlerinde iki dönem için 
yeni yurt başvurusu yapacak olan öğrencilerin, 06 – 08 Temmuz ve 19 – 24 Temmuz 2022tarihleri arasında Yurt 
Depozito Bedeli olan 1.000 TL’ yi yatırmaları gerekmektedir. Depozito bedelini daha önce yatırmış olan öğrencilerimiz, 
gerekiyorsa depozito bedellerini 1.000 TL’ye tamamlamalıdırlar. 
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3. Oda yerleştirmelerinin açıklanması: 2022 Güz ve 2023 Bahar Dönemleri için yurt başvuru sonuçları 05 Eylül 2022 
Pazartesi günü açıklanır (ÖSYM takvimine göre bu tarih değişebilecektir. Bu tarihin değişmesi halinde oda ret ve oda 
ücret farkı ödeme tarihleri de değişecektir.) 
 

4. Ön kayıt bedeli ve oda tipi ücret farkının tahsilatı: Yurt odaları açıklanan öğrenciler, 06 - 16 Eylül 2022 tarihleri 
arasında oda tiplerine göre 2022 Güz ve 2023 Bahar dönemleri için daha önce ödemiş oldukları 5.000 TL Yurt Ön Kayıt 
Bedeli üzerindeki ücret farkını öderler. Ücret farkının ödenmemesi durumunda oda girişleri sırasında ibraz edilmesi 
gereken 2022 Güz – 2023 Bahar Dönemleri Yurt Sözleşmesi KUSIS üzerinden alınamayacaktır. Bu nedenle yurt 
girişinizden en az iki gün önce yurt ücret farkı ödemenizi yapmış olmanız gerekmektedir. 2022 Güz – 2023 Bahar 
Dönemleri Yurt Sözleşmesini ibraz etmeyen öğrencilere oda giriş izni verilmez. 

 
Taksitlendirme sistemi ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer alan 10. maddede Ödeme Seçenekleri başlığı altında bulunmaktadır. 
                  

5. Taksitle ödeme: Yurt oda girişinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 2022 Güz – 2023 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. 
 

6. Yurt odasını iptal etmek isteyen öğrenciler 05 – 06 Eylül 2022 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.   
 

7. 6 Eylül 2022 tarihi sonrasında yurt odasını iptal etmek isteyen öğrencilerden 15 Eylül 2022 tarihine kadar 
kendisine atanan odanın hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 
Eylül 2022 tarihi ve sonrasında ise 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 (H-track-it üzerinden ücret iade taleplerini iletmeleri 
gerekmektedir. Mali İşler birimine iade onayı iletilir ve iadenin 10  gün içinde yapılması için süreç başlatılır.) 
 

8. Yurt başvurusu yapan ve kendisine bir oda atanmayan öğrenciye, Yurt Ön Kayıt bedeli ve depozito bedeli geri ödenir (H-
track-it üzerinden ücret iade taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Mali İşler birimine iade onayı iletilir ve iadenin 10  gün içinde 
yapılması için süreç başlatılır.) 
  

9. 2022 Güz dönemi sonunda çıkış yapacak öğrencilerimizin, 2022 Güz dönemi sonunda yayınlanacak duyurularda 
belirtilecek son çıkış tarihine kadar yurt çıkış işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 
 

10. Ödeme Seçenekleri: 
Peşin veya taksitli olarak iki ödeme planı bulunmaktadır. Taksitli ödemeler Yapı Kredi Bankası ve Koçfinans aracılığıyla 
yapılabilir. 

10.1. Peşin Ödeme Seçeneği:  

 
Yurt ücreti ve Depozito ödemelerinizi aşağıda bulunan anlaşmalı bankaların dilediğiniz ödeme kanallarından öğrencinin 
T.C. kimlik numarası ve öğrenci ID numarası ile yapabilirsiniz.  

 

Anlaşmalı Bankalar İnternet Vezne     ATM 
Mobil 

Bankacılık 

1-     Yapı ve Kredi ✓ ✓ X X 

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. 
 
10.2. Taksitli Ödeme Seçeneği: 
 
Taksitli ödemeler yalnızca aşağıda belirtilen finans kuruluşları aracılığıyla yapılabilmektedir. 
 
Yapı ve Kredi Bankası: Yapı Kredi hızlı başvuru kanallarından (Yapı Kredi Mobil ” Ödemeler>Okul 
Ödemeleri>Taksitli Ödeme Sistemi”, Müşteri İletişim Merkezi “444 0 444”, şubeler, www.yapikredi.com.tr’de yer alan 
Taksitli Eğitim Sistemi sayfası ve “KOCUNIEGT” okul kodu ile SMS) başvuru yaparak, başvuru sonucunuzu birkaç 
dakika içinde öğrenebilirsiniz.  

o Başvuru onayı sonrası Taksitli Eğitim Sistemi talimat girişi için, Yapı Kredi Mobil ”Ödemeler>Okul 
Ödemeleri>Taksitli Ödeme Sistemi”, Müşteri İletişim Merkezi “444 0 444” ve şubelerimizi arayarak ya da ziyaret 

http://www.yapikredi.com.tr/
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ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil ile işlem yapacak müşterilerimizin öğrenci numarası 
alanına öğrenci TCKN bilgisini yazması gerekmektedir. 

 

Detaylı bilgi için http://dorms.ku.edu.tr/tr/announcements sayfamızda yer alan “Yapı Kredi Bankası Taksitli Eğitim 
Sistemi” dokümanını inceleyebilirsiniz. 
 
Koç Finans: kukredi@kocfinans.com.tr e-posta adresine irtibat bilginizi iletebilir, 0216 556 03 03’den 3’ü tuşlayarak 
sesli yanıt sisteminde beklemeden Kredi Danışmanına bağlanabilir, 0549 814 07 00 cep telefonuna irtibat bilginizi sms 
atarak tarafınıza dönüş yapılmasını sağlayabilirsiniz. 
 
 

 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 06 – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında sonuçlanmış olması gerektiğinden, Yapı Kredi veya Koçfinans kurumlarından 
birisine en geç 09 Eylül 2022 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: 
 
Gülten Öztürk            0212 338 30 02    gulten.ozturk@yapikredi.com.tr   
Ayşegül Bozar            0212 338 30 03    aysegul.bozar@yapikredi.com.tr      

      Esra Özdemir                0212 338 30 06    esra.ozdemir4@yapikredi.com.tr 
      Elanur Ulaşır               0212 338 30 14    elanur.ulasir@yapikredi.com.tr 

Evrim Aygül                0212 338 30 07    evrim.aygul@yapikredi.com.tr                      
Gamze Aydın             0212 338 30 01    gamze.aydin2@yapikredi.com.tr 
                     
Koçfinans Müşteri Hizmetleri Telefon Bilgileri: 
 
Başvuru ve kredi kullanımı için Müşteri Hizmetleri Hattı olan 0 216 556 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 
 
GENEL SEKRETERLİK 
 
YURT ve KONAKLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ 
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