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ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
YURT KAYIT-KABUL YÖNERGESİ
I. BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Amaç ve Kapsam
Madde 1-Bu yönergenin amacı Üniversiteye bağlı yurtlarda barındırılacak öğrencilerin yurtlara ön kayıt
müracaatları ve kesin kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge; AİBÜ Yurt idare ve İşletme Yönetmeliğinin 11.maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
II. BÖLÜM
YURTLARA ÖN KAYIT TARİHLERİ
Madde 3-AİBÜ kampus Yurtlarına ön kayıt işlemleri Üniversitemiz kampus içersindeki Fakülte ve
Yüksekokul kayıt tarihlerinde başlar, fakültelerin kayıt tarihleri sonunda biter.
Madde 4- Üniversitemiz fakültelerine kayıt tarihlerinde, Öğrenciler fakülte kayıt işlemlerini
tamamladıktan sonra yurt idarelerinden veya yurtların ön kayıt komisyonundan alacakları
“ön kayıt başvuru” formlarını doldurup imzalayacaklar ve yurt idaresine şahsen teslim ederek
ön kayıtlarını yaptırabileceklerdir. (Ek-1 )
Madde 5-Eğitim öğretim dönemi başlangıcında, yurtlarımızın asıl ve yedek listedeki öğrencilerin kesin
kayıt tarihlerinden sonra,-dönem içersinde de - yurtta boş yatak olduğu sürece ön kayıt için
müracaatlar kabul edilebilir.
III. BÖLÜM
YURTLARA ÖN KAYIT ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 6-AİBÜ kampusu içersinde bulunan bir fakülte ve Yüksekokula kayıt hakkı kazanmış / kayıt
yaptırmış ya da halen öğrenim gören öğrenciler yurtlarımıza ön kayıt için müracaat edebilirler.
Madde 7-Yurtlarımıza ön kayıt müracaatı için öğrencilerin ibraz edecekleri belgeler şunlardır;
a-Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler için ÖSS “sonuç belgesinin fotokopisi
b-Ara sınıf öğrenciler için; Üniversite kimliği ( Kayıt işleminden sonra iade edilecektir)
c- (Ek-1 ) Ön kayıt “Başvuru Formu” (Yurt idarelerinden veya yurtların ön kayıt
komisyonlarından temin edilerek doldurulup imzalanacak ve şahsen Yurt Müdürlüklerine
teslim edilecektir)
d- Yurtlar Yönetmeliğinin 10,11 ve 12.maddeleri kapsamında ve Yurtlar Yönetim Kurulunca
belirlenip Rektörlükçe onaylanan kayıt kabul esasları ve puanlama sistemine göre, yurtlarımıza
ön kayıt yaptırmış olan öğrencilerin başvuruları Yurt Kayıt Kabul Komisyonunca
değerlendirilir
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Madde 8-Başvuru formlarındaki bilgilerin Yurt Kayıt Kabul Komisyonunca değerlendirilmesi ile
yapılacak olan puan çizelgesi esas alınarak mevcut kapasiteye göre kabul işlemi, Yurt Kayıt
Kabul Komisyonunca yapılır.
Madde 9-Puanlama sistemine göre yapılacak nihai değerlendirme sonucunda yurtlara girmeye hak kazanan
öğrencilerin(asil) listesi Yurt Müdürlüklerince ilan edilecektir.
Madde 10-Asil liste kayıt tarihi Fakülte ve Yüksekokulların kayıt tarihleri sonuna kadardır. Asil liste kayıt
tarihinden sonra her 5 mesai iş günü süresince yedek listeler açıklanarak yedek listedeki
öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.
Madde 11-Yedek liste kayıt tarihi bitiminden sonra yurtlar için müracaat eden öğrenciler arasından
başvuru formları puanlanarak değerlendirmeye alınanların da kesin kayıtları yapılacaktır.
Madde 12-Yurda kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, (Ücretsiz barınma başvurusunda bulunanlar
hariç) önceden belirlenen depozito ücreti peşin olarak tahsil edilecektir.
5. BÖLÜM
KESİN KAYIT İÇİN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER
Madde 13-Yurtlara kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerden istenecek belgeler şunlardır; Öğrenciler 716
no’lu maddelerde istenen belgeleri en geç bir ay içinde yurt yönetimine teslim etmek zorundadır.

1- Üniversite kimliği veya üniversite “geçici kayıt” belgesi ( kayıttan sonra iade edilecektir)
2- Depozito ve yurt ücreti “ödendi” banka dekontu veya makbuzu
3- Herhangi bir verem Savaş Dispanserinden alınacak akciğer filmi sonucunu gösterir rapor
4- İkamet Belgesi. (Ailesinin sürekli ikametgâhından, son 3 ay içinde alınmış Köy/mahalle
Muhtarlığı onaylı ve fotoğraflı)

5- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
6- Üç adet fotoğraf,
7) Maaşla çalışıyor ise, işyerinden alınmış, onaylı maaş belgesi,
8) Gelir vergisine tabi ise, vergi levhasının noter tasdikli fotokopisi,
9) Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını
gösterir belge,
10) Muafiyete tabi çiftçi ise, muhtarlıktan alınmış, onaylı belge,
11) Muafiyete tabi olmayan çiftçi ise, ziraat odasından alınmış onaylı belge,
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12) Çalışmayan anne veya baba için Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK' da kayıtlı
olmadığına dair belge.
13) Ailenin ikamet ettiği evle ile ilgili kira kontratı (noter tasdikli) veya tapu fotokopisi
14) Öğrenim gören kardeşler için öğrenci olduklarına dair belge,
15) Çalışmasını engelleyen sakatlığı varsa, rapora bağlı sakatlık durum belgesi
16) Resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre
devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya
noterden onaylı fotokopisi.

6. BÖLÜM
YURTLARA KESİN KAYIT TARİHLERİ
Madde 14-Yurtlara asil listeden girmeye hak kazanan öğrenciler, kendilerine verilen bilgi formlarında
istenen belgeleri tamamlayarak, ,AİBÜ kampus fakülte ve Yüksekokulları için ilan edilen ders
kayıtları tarihleri içersinde kesin kayıtlarını yaptırabilirler.
Madde 15-İlan edilen tarihlerde yurtlara kesin kayıtlarını yaptırmayanlar hiç bir hak edemezler. Bu
durumdaki öğrenciler yurtlar için tekrar müracaat etmek istedikleri takdirde yeni müracaat eden
öğrencilerle aynı işleme tabi tutulurlar.
YÜRÜRLÜK
Madde 16-Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

AİBÜ YURTLARI ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU
........... YURT MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİNİN
T.C. Kimlik Numarası
Adı-Soyadı Doğum Yeri ve Yılı
Devam ettiği Üniversite/Fakülte/Yüksekokul
Sınıfı

1. AİLENİZİN GELİRİ BABANIZIN
Mesleği
Aylık Net Geliri (TL)

ANNENİZİN
Mesleği
Aylık Net Geliri (TL)

ANNE VE BABA ÇALIŞMIYORSA
Ailenin Gelir Kaynağı
(Birlikte yaşayan aile üyelerinin tamamının maaş Her türlü menkul ve gayrimenkul geliri vb.)
Gelir Miktarı

2. ANNE VE BABANIN DURUMU
Anne ve baba sağ, evli, birlikte yaşıyor

()

Her ikisi de sağ boşanmış

()

Anne ölü baba sağ

()

Baba ölü anne sağ

()

Her ikisi de ölü

()

3. KARDEŞ DURUMU
İlköğretimde öğrenim gören kardeş sayısı

:

Lise ve dengi okulda öğrenim gören kardeş sayısı :
Yükseköğretime devam eden kardeş sayısı (kendiniz
ve lisansüstü Öğrenciler dahil)

:

Okumayan kardeş sayısı
(Aile birlikte yaşayan ve geliri olmayan)

:

4. İKAMETGAH DURUMU
Ailenin Daimi İkametgah Adresi

:

(il, ilçe mutlaka yazınız)
Mülk ( )

Lojman ( )

...../ ........ /200
Öğrencinin Adı Soyadı-İMZASI

Kira ( )

Ek:1

