
GÜLHANE KÜLLİYESİ YURT YERLEŞTİRME DUYURUSU

− Öğrenc� yurtlarımız Gülhane Küll�yes� �çer�s�nde yer almakta olup, ün�vers�tem�ze a�tt�r.

− Kazanmış olduğunuz Yurt 1 (b�r) sene geçerl�d�r. Her eğ�t�m öğret�m yılında başvurular yen�den alınacaktır. 

− Eğ�t�m-Öğret�m yılı sonunda öğrenc�ler�n yurttan çıkış �şlemler� yapılmaktadır.

− Kız Öğrenc� Yurdu 3 k�ş�l�k odalardan oluşmakta olup, banyo ve tuvalet odanın �çer�s�nde yer almaktadır.

− Erkek Öğrenc� Yurdu 4 k�ş�l�k odalardan oluşmakta olup, banyo ve tuvaletler ortak kullanımda kor�dorlarda yer 
almaktadır.

− Yurtlarımızda yorgan, yastık ve nevres�m �mkanı olup, �steyen öğrenc�ler�m�z şahs� olarak da get�reb�l�rler.

               İlk ay ödeyeceğ�n�z yurt kayıt ücret�;

Kız Öğrenc� Yurdu �ç�n 800,00 TL,

Erkek Öğrenc� Yurdu �ç�n 700,00’d�r.

               Sonrak� aylar �ç�n ödeyeceğ�n�z yurt kayıt ücret�;

Kız Öğrenc� Yurdu �ç�n 800,00 TL,

Erkek Öğrenc� Yurdu 700, 00 TL’d�r.

    Yurt yerleşt�rmes� yapılan öğrenc�ler Ek�m 2022 yurt ücret�n� tek seferde (Kız 
Öğrenc�ler  800,00 TL - Erkek Öğrenc�ler 700,00 TL)  “Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Vakıflar Bankası Göztepe/İstan-
bul Şubesi TR82 0001 5001 5800 7307 0916 92” IBAN numaralı hesabına ödeyecek-
t�r.Dekonta mutlaka öğrenc�n�n adı soyadı ve TC K�ml�k Numarası bel�rt�lecekt�r. (Bel�r-
t�len IBAN numarasına daha sonrak� aylarda yurt ödemes� yapılmayacak olup, sonrak� 
aylarda “Kampüs Kart” s�stem� üzer�nden yurt ödemeler� gerçekleşt�r�lecekt�r.)

     Kesin kayıt kabul işlemleri 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak-
tır. Yurt Kaydını Yaptırmayan öğrencilerin Yurt Kesin Kayıt Hakkı iptal edilecek-
tir.

    Yurt Başvuru Formunda eksik veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen 
öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılmayacak ve ödenen yurt ücretleri iade 
edilecektir.
     Kes�n kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler, 04 - 10 Ekim 2022 (HAFTA İÇİ) tar�hler� 
arasında mesai saatleri (08:00-17:00) içinde Gülhane Yurtlar Müdürlüğüne şahsen 
yapacakları müracaatla belgeler�n� tesl�m edeceklerd�r. Kes�n kayıt �ç�n �stenen belge-
ler� tam olan öğrenc�ler�n kayıt �şlemler� yapılacaktır.

    Kes�n Kayıt tar�hler� �ç�nde belgeler�n� tesl�m etmeyen veya �sten�len belgeler� 
eks�k ve hatalı get�ren öğrenc�ler�n yurt kaydı alınmayacak ve yurt ücretler� �ade ed�le-
cekt�r.
           NOT: HAFTA SONU KAYDI ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ


