
 

 
2023 BAHAR DÖNEMİ YURT BAŞVURULARI 

ÖZET BİLGİLER 

• 2023 Bahar Dönemi Yurt Başvuruları 19 – 30 Aralık 2022 tarihleri arasındadır. Ön kayıt bedeli ve depozito ödemeleri de aynı tarihlerde yapılacaktır. 

• Akademik nedenler ile yurttan ayrılacak öğrencilerin çıkış tarihleri 26 Ocak 2023’dür. 

• Yurt talebi devam eden ve 2022 Güz döneminde yurda yerleşemeyen öğrencilerin tekrar başvuru yapması gereklidir. 

• Güz döneminde yurtta kalan ve Bahar döneminde kalmaya devam edecek öğrencilerin yeniden başvuru yapmasına veya yurt çıkış işlemi yapmasına 
gerek bulunmamaktadır.  

• Yurt başvuru sonuçları 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanacaktır. 

• 2023 Bahar dönemi için kendisine yurt planlaması yapılan öğrencilerin yurtlara en erken giriş tarihi 11 Şubat 2023’dür. 
 

Yurt başvurusu ile ilgili detaylar aşağıdaki yer almaktadır: 

COVID-19 Bilgilendirmesi 

• Başvuru yapan öğrencilerden yurtlara sadece 3 doz aşısını tamamlamış olanlar giriş yapabilecektir.  

• 2 doz aşısı olan ve 3. doz aşı tarihi henüz gelmeyen öğrenciler, taahhüt imzalamak koşulu ile 3. doz aşı olmaları gereken tarihe kadar geçerli oda 
kartlarını alabilecektir. 

• COVID-19 hastalığını geçirmiş olan öğrencilerin ise, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı olmaları gerekir. Yurda giriş tarihinde hastalığı 
geçirmiş ancak henüz aşı zamanı gelmemiş olan öğrencilerin, yurda giriş yapabilmek için, vakti geldiğinde aşı randevusu alacağına ve aşılarını 
tamamlayacağına dair taahhütname doldurmaları gereklidir. 

Öğrenci yurda giriş yapabilmek için e-nabız veya Hayat Eve Sığar uygulamasından alabileceği aşı kartını sisteme yüklemelidir.  

 
1. 2022 Güz Döneminde yurtta kalmayıp, yeni yurt başvurusunda bulunacak öğrenciler; 

 
1.1. 2022 Güz Dönemi öncesinde yurt başvurusu yapmış ve yurt yerleşimi yapılmamış tüm öğrencilerimizin yurt talepleri devam ediyor ise 2023 Bahar 

Dönemi için yine KUSIS üzerinden yurt başvurusu yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt bedeli ve depozito iadesi almadılar ise bu ücretleri yeniden 
yatırmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 
2. Yurt çıkışı yapacak öğrenciler (Akademik nedenler, mezuniyet, Exchange vb. dahil) 
 

2.1. 19 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında yurt çıkış bildirimini KUSİS üzerinden Main Menü > Self Service > Dormitory > Request sekmelerini takip ederek 
yapmaları gerekmektedir.  

 
2.2. 2023 Bahar Döneminde yurt odasında kalmayacak öğrencilerin en geç 26 Ocak 2023 Perşembe gününe kadar odalarını boşaltmaları, Yurt ve 

Konaklama Direktörlüğü’ne gelerek oda kartlarını teslim etmeleri ve çıkış formlarını doldurmaları gerekmektedir.  
 

2.3. Akademik nedenler ile Güz dönemi sonunda çıkış yapan öğrencilere 2023 Bahar Dönemi yurt ücret iadesi 2023 Bahar dönemi başlangıcının ilk iki 
haftasının ardından yapılabilecektir. Bunun için öğrencilerimizin ilgili zaman dilimi sonrasında h-track-it üzerinden Mali Konular > Ücret İade Talebi 
sekmelerini takip ederek track-it oluşturmaları gerekmektedir.  

 
2.4. Belirtilen kurallar ve tarihler uyarınca çıkış işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilere akademik bir gerekçe ile çıkış yapıyorlar olsa dahi yurt yönergesinin 

“7.6.2. Kayıt yaptıran burslu / burslu olmayan tüm öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde 
belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan 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 fıkraya göre 
hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, 
hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir. Oda 
değişimlerinde, ücretlendirme, öğrencinin oda değişimi yaptığı tarih itibari ile günlük olarak hesaplanır.” maddesi gereğince yurt oda ücreti karşılığı fatura 
edilir. 

 
3. Yurtta kalmaya devam edecek öğrenciler: 

 
3.1. 2023 Bahar dönemi için yurt başvurusu yapmayacak, KUSIS üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir. 

 
3.2. 11 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, Yurt ve Konaklama Direktörlüğü ofisinde yurt sözleşmelerinin Bahar dönemi giriş bölümünü imzalayarak oda 

kartlarını aktif edebilirler. 
 

4. Yurt başvuru adımları 
 
4.1. Yurt başvurusu yapacak öğrencilerin 19 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında 5.000 TL yurt ön kayıt ve 1.000 TL depozito tutarlarını ödemeleri 

gerekmektedir.  
 
Yurt ön kayıt bedeli ödemenizi gerçekleştirmenizin ardından 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 öğrencilerin başvuru yapabilmek için ön kayıt bedeli ödemesine gerek bulunmamaktadır. 
 

4.2. 2023 Bahar Dönemi için https://kusis.ku.edu.tr/ adresinden KUSIS şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra Self Service -> Student Center -> ‘To do 
list’ alanından, 2222 Bahar Dönemi Application formunu doldurup kaydetmeleri gerekmektedir. 

 
4.3. ÖSYM’ye beyan edilen adresleri değişen öğrenciler yurt başvuru tarihleri içerisinde  

 
- Aile bilgilerini içeren Nüfus Kayıt Örneği, 
- Ebeveynlere ait ilgili adresi içeren elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından herhangi ikisini en geç 
 
30 Aralık 2022 Cuma gününe kadar, https://kocuniversity.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/29/group/185 bağlantısı üzerinden Planlama > 
“Adres Değişim Bildirimi” başlığıyla track-it açarak iletmelidir.  
 
Bu tarihten sonra yapılacak öğrenci başvuruları yedek listeden değerlendirilecektir. Posta, faks ve kargo ile iletilen belgeler veya eksik belge içeren 
talepler değerlendirilmeye alınmayacaktır.  
 

4.4. Yurt planlama sonuçları, 07 Şubat 2023 Salı günü duyurulacaktır.  
 

4.5. 5.000 TL üstü oda ücreti fark ödemeleri 08 – 13 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 

https://kocuniversity.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/29/group/185
https://kusis.ku.edu.tr/
https://kocuniversity.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/29/group/185


 

 
4.6. 2022 Güz Döneminde yurtta kalmamış 2023 Bahar Dönemi için adına yeni yurt odası planlanan öğrencilerden yurt odasını iptal etmek 

isteyenler 07 - 08 Şubat 2023 tarihleri içinde KUSIS üzerinden STUDENT CENTER > TO DO LIST sekmelerini takip ederek, oda reddini yapabilirler. 
Atanan odasını reddeden öğrencilerin yurt hakları sona erer. Yurt ön kayıt ve depozito bedeli geri ödenir. Yurt oda ücret farkını ödememiş olmak, atanan 
odanın reddedildiği anlamını taşımaz. Oda ret işlemi mutlaka KUSIS üzerinden gerçekleştirilmelidir. Oda ret işlemlerini gerçekleştirmeyen 
öğrenciler odalarını kabul etmiş sayılırlar.  

 
4.7. 09 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında yurt odasını iptal etmek isteyen öğrencilerden barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın 

ücretinin tamamı ile kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır.  
 

Öğrenciler kalan tutar ve depozito bedeli iadesi için H-Trackit -> Mali Konular -> Ücret iade ve Depozito iade talebi başlıkları üzerinden talep 
oluşturmalıdır. 

 
4.8. 2023 Bahar dönemi için kendisine oda planlanan ve oda ücret farkı ödemesini gerçekleştiren öğrenciler 11 Şubat 2023 tarihinden itibaren KUSIS 

üzerinden alacakları yurt sözleşmesi ile birlikte Yurt ve Konaklama Direktörlüğü ofisinde giriş işlemlerini tamamlayarak oda kartlarını alabilirler. 
 
Oda ücret farkı ödemesini yapmayan öğrenciler KUSIS üzerinden yurt sözleşmesi alamayacağı için yurt giriş işlemlerini yapamayacaklardır.  
 

4.9. Başvurusu Yapmış Öğrencilerden İstenen Belgeler 
 

1. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi. 
 

İlgili belge e-devlet sisteminden Adli Sicil Kaydı Sorgulama başlığı altından aşağıdaki örnekte olduğu şekilde seçimler yapılarak alınmalıdır. Kurum tipi 
“RESMİ” olarak seçilmediği taktirde sadece elde edilen belge yeterli değildir. Adli Arşiv Kaydı bilgisinin de yer alması için “RESMİ” seçeneğinden işlem 
yapmanız gerekmektedir. 

 

 
 

2. E-nabız veya HES uygulaması üzerinden oluşturulmuş, COVID-19 aşısı yaptırdığınızı gösterir aşı kartı. 
(Türkiye dışında farklı bir ülkede aşı yaptırmış öğrencilerimizin aşı pasaportu / kartı gibi resmi bir belge yüklemeleri gerekmektedir).  
 

3. COVID-19 hastalığını geçirdiyseniz, hastalığı geçirdiğinizi gösteren E-nabız veya HES üzerinden oluşturulmuş tanı alma ve izolasyonun sona erdiği 
tarihi de içerecek şekilde resmi belge.  
(Türkiye dışında farklı bir ülkede hastalığı geçirmiş öğrencilerimizin hastalığı geçirdiklerine dair resmi bir belge yüklemeleri gerekmektedir.) 
 

• Yukarıda belirtilen Adli Sicil ve Arşiv Kaydı isimli 1 numaralı resmî belgeyi aşağıdaki link üzerinden iletebilirsiniz.  
Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Yükleme Bağlantısı  
 

• Yukarıda belirtilen aşı durumunuzla ilgili 2 ve 3 numaralı resmî belgeleri aşağıdaki link üzerinden iletebilirsiniz. 
Aşı Kartı / PCR Pozitif Test Sonucu Yükleme Bağlantısı 

 
4.10. Yurt başvurusu yapan ve kendisine bir oda atanmayan öğrenciler, H-Trackit -> Mali Konular -> Ücret iade ve Depozito iade başlıkları üzerinden talep 

oluşturarak ücret iadesi alabilirler. 
 

4.11. 2023 Bahar Dönemi yurt başvurularının değerlendirilmesi sonrasında, oluşabilecek boşluklar dikkate alınarak, bir talep olmamasına rağmen, 
oda konsolidasyonu yapılabilir.  

 
Yurt ücreti, yurt ön kayıt bedeli ve depozito ödemelerinizi aşağıda sunduğumuz anlaşmalı bankaların dilediğiniz ödeme kanallarından,  
öğrenci TC kimlik numarası ile yapabilirsiniz.  

 

Anlaşmalı Bankalar İnternet Vezne ATM Mobil Bankacılık 

Yapı Kredi ✓ ✓ X X 

Garanti ✓ ✓ ✓ ✓ 

İş Bankası ✓ ✓ ✓ ✓ 

Akbank ✓ ✓ X ✓ 

TEB ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Yukarıda belirtilen yöntemler ile ödeme yapmayan öğrencilerimizin tahsilat bilgisi ulaşmayacağından yurt başvuru formları açılmayacaktır.  
Havale veya EFT ile ödeme alınmamaktadır. 

 
 

 
 

GENEL SEKRETERLİK 
YURT ve KONAKLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ 
 

Rumeli Feneri Kampüs 0 212 338 33 77 │ Batı Kampüs 0 212 338 70 21 │ E-posta housing@ku.edu.tr │ Web: https://dorms.ku.edu.tr 

 

https://kocuniversity.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/29/group/185
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ReLiKo2ONkCFb79qvSVWRCxla7inZ_REiygobVroYoFUOTFCWFFCV1hKMDlEU080OTlPTkRVV0k0NC4u&lang=TR-TR
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ReLiKo2ONkCFb79qvSVWRCxla7inZ_REiygobVroYoFUNk1CWkYzSkRHWjFZRlRUM0UxMDhGWUpKOS4u&lang=TR-TR
https://kocuniversity.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/29/group/185
mailto:housing@ku.edu.tr
https://dorms.ku.edu.tr/

