ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ
2020-2021 AKADEMİK YILI
YURT BAŞVURU TAKVİMİ
Yurtlarımızda Kalmakta Olan Öğrencilerin
Kayıt Yenileme İşlemleri
2020-2021 eğitim-öğretim yılında yurtlarımızda konaklamaya devam etmek isteyen öğrencilerimizin kayıt
yenileme işlemleri için, aşağıdaki tarihler arasında, yurt ücretinin (depozito ve barınma ücretini) bankaya
yatırıldığına dair banka dekontu ile kayıt yenileme formlarını ya da dilekçelerini bizzat ya da e-posta yoluyla
Müdürlüğümüze iletmeleri yeterlidir.

Başvuru ve ödeme tarihleri

8 Temmuz - 7 Ağustos 2020

Öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması ve öncelikli olarak yurtlarımıza yerleşimlerinin
yapılabilmesi için yurt ücretlerini 07.08.2020 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Geç başvurular,
ancak yeni öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra, kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirilir.

Yurtlarımıza Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin
Ön Başvuru ve Kesin Kayıt İşlemleri
Yurtlarımızdan Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programına (hazırlık sınıfı dâhil) kayıtlı
öğrenciler yararlanabilir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ön kayıt başvuruları web sayfamız üzerinden online
yapılacaktır.

Ön başvuru için son tarih
Ödeme için son tarih

YKS kayıtlarının son günü
YKS kayıtlarının son gününden itibaren 1 (bir) hafta

Online ön başvuruda bulunan ve yurtlarımıza yerleştirilen öğrencilerimizin listesi (asıl) ile yedek liste YKS
kayıtlarının son gününde netleştirilir ve bir sonraki iş günü saat 17:00’a kadar web sayfamızda ilan edilir.
Asıl listede yer alan öğrencilerimizin, yurt ücretini (barınma ve depozito) yukarıda belirtilen son ödeme
tarihine kadar yurt banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen
öğrencilerin yerine, yedek liste sıralamasına göre, yeni öğrenci kaydı alınır.

Yurt Kayıt Evraklarının Tamamlanması

27-30 Eylül 2020

Yeni öğrencilerimizin kayıt işlemlerini tamamlamaları ve yurda giriş yapabilmeleri için yurt kayıt evraklarını
ve öğrenci yurtlar taahhütnamesini yurt memuruna teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm Öğrencilerimiz (kayıtlı ve yeni) İçin
Yerleştirme İşlemleri
Yerleştirme sonuçlarının ilan tarihi
Yurda en erken giriş tarihi

24 Ağustos 2020
27 Eylül 2020
Önemli Bilgilendirme

Ödemeler yıllık peşin olarak tek seferde yapılabileceği gibi; güz döneminde yurda kayıt sırasında yarısı,
bahar döneminde üniversite kayıt yenileme tarihlerinde ise diğer yarısı olmak üzere iki taksitle de
yatırılabilir. Depozito kayıt sırasında peşin olarak yatırılır. Ücretin tamamını kayıt sırasında (yıllık peşin)
yatıran öğrencilere % 10 (Yüzdeon) indirim uygulanır.
Tüm öğrencilerimizin, başvuru ve ücretlere ilişkin belirlenen süre ve esaslar çerçevesinde yurt başvurularını
tamamlamaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Yurt ücretini (depozito ve
barınma ücretini) ödemeyen öğrenciler yurda giriş yapamazlar ve/veya kendilerine yer tahsisi yapılmaz.

