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Özyeğin Üniversitesi tüm 
öğrencilerine konforlu ve 
güvenli yurt imkanı sağlıyor. 
Çekmeköy Kampüsü’nde, 
her türlü ihtiyaç ve detay 
düşünülerek tasarlanmış 
toplam 2.449  kişi kapasiteli 
yurt kompleksinde 6 adet yurt 
binası bulunuyor.

Yurtlarda kablosuz internet, kamera sistemi, 
merkezi ısıtma, ücretsiz çamaşırhane ve 
kesintisiz sıcak su imkanının yanı sıra 
öğrencilerin ortak kullanımına açık mutfak, 
dinlenme odaları, misafir odaları ve 
televizyon salonları bulunuyor. Güvenlik, 
revir ve ambulans, kampüste 24 saat 
kesintisiz hizmet veriyor.

Özyeğin Üniversitesi’nin kampüs içi konforlu 
yurtlarında öğrenciler aradıkları sıcaklığı 
buluyor, kendilerini evinde hissediyor.



ÖĞRENCİLERİN 
ORTAK KULLANIMINA 
AÇIK ALANLAR

Kafeteryalar

Otopark

Futbol Sahası

ATM

Sinema Salonu

Açık Tenis Kortu

Market

Fitness Salonu

Basketbol Sahası



ODA TİPLERİ

Farklı kapasitelerde standart ve bireysel kullanımlı banyolu 
odalar mevcuttur. Odalarda buzdolabı ve televizyon bulunur.

Yurt / 
Cinsiyet Oda Tipi Oda Tipi Açıklaması Yıllık Ücret

YURT 1
Erkek Yurdu

A Tipi Oda Tek kişilik banyolu standart oda 24.000 TL

B Tipi Oda İki kişi ortak kullanımlı bölmeli oda 16.900 TL

C Tipi Oda Üç kişilik banyolu standart oda 9.500 TL

D Tipi Oda Dört kişilik banyolu standart oda 7.300 TL

YURT 2
Kız / Erkek 

Yurdu

A Tipi Oda Tek kişilik banyolu standart oda 24.000 TL

B Tipi Oda Tek kişilik banyolu büyük oda 26.000 TL

C Tipi Oda Üç kişilik banyolu standart oda 10.200 TL

D Tipi Oda Üç kişilik banyolu bölmeli oda 13.700 TL

E Tipi Oda Üç kişilik banyolu bölmeli büyük oda 15.000 TL

YURT 3
Kız Yurdu

A Tipi Oda Tek kişilik banyolu standart oda 24.000 TL

B Tipi Oda Üç kişilik banyolu standart oda 9.500 TL

C Tipi Oda Dört kişilik banyolu standart oda 7.300 TL

YURT 4
Erkek Yurdu

B Tipi Oda İki kişi ortak kullanımlı bölmeli oda 17.500 TL

C Tipi Oda Üç kişi ortak kullanımlı bölmeli oda 15.600 TL

YURT 5
Kız Yurdu

A Tipi Oda Tek kişilik banyolu oda 24.000 TL

B Tipi Oda İki kişi ortak kullanımlı bölmeli oda 17.500 TL

C Tipi Oda Üç kişi ortak kullanımlı bölmeli oda 15.600 TL

YURT 6
Kız / Erkek 

Yurdu

A Tipi Oda Tek kişilik banyolu oda 26.000 TL

B Tipi Oda İki kişi ortak kullanımlı bölmeli oda 20.000 TL

C Tipi Oda Üç kişi ortak kullanımlı bölmeli oda 18.000 TL

Yurtlarda,engelli öğrencilere 
özel tasarlanmış odalar 

bulunmaktadır.



Yurt 1-3



Yurt 2*

*2019 - 2020 Akademik yılı Yurt 2 Temsili Fotoğraflarıdır.



Yurt 4-5



Yurt 6
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Yurt bursu kazananlar hangi tip odalarda konaklayabilir?

Yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Başvuru formunda yer alan giriş işlemleri ne şekilde yapılır?

1

2

3

• 2019 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzu’nda da belirtildiği 
üzere, ilk altı tercihinden birisine tam burslu 
kontenjandan yerleşip, yerleştiği puan 
türünde Türkiye sıralamasında ilk 1.000 
kişi içinde olanlar, 2 kişi ortak kullanımlı 
banyolu bölmeli odada  (Yurt 4-5) 
ücretsiz olarak konaklayabilirler.

• Eğer yerleşilen puan türündeki sıralama 
1.001 - 10.000 arasında ise 3 kişilik 
banyolu standart odada (Yurt 1-3) 
ücretsiz olarak konaklayabilirler.

• Oda tipi, aradaki ücret farkı ödenerek 
yükseltilebilir.

• TC uyruklu öğrenciler için kullanıcı adı 
TC Kimlik Numarasıdır.

• Yabancı uyruklu öğrenciler için kullanıcı 
adı Yabancı Kimlik Numarası veya Öğrenci 
Numarasıdır.

      

Yabancı kimlik numarası henüz oluşmamış 
veya yabancı kimlik numarasını öncesinde 
üniversiteye bildirmemiş yabancı uyruklu 
öğrenciler için kullanıcı adı, öğrenci 
numarası ve doğum yılının birleşiminden 
oluşur. (Ör. S00XXXX1996)

Yurt başvurusu 19 Ağustos 2019 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, en geç saat 
17.00’ye kadar www.ozyegin.edu.tr/kayit adresinden yapılabilir.

www.ozyegin.edu.tr/kayit

ozyegin.edu.tr/kayit Yurt Başvuru 
Formu

Kullanıcı Adı

• 



Yurt tercihleri nasıl yapılır?
4

Yönergede belirtilen akademik ve özel sebepler dışında, yurt başvurularının tamamı yıllık 
olarak alınmaktadır. Her öğrencinin yurt ve oda tipine bağlı olarak 14 tercih hakkı bulunur. 
Sıralamanın en çok istenilen oda tipinden başlayarak yapılması, tercih edilen oda tipine 
yerleşme şansını; tercih sayısının artırılması ise yurda yerleşim şansını yükseltir.

Oda tipleri yurt 
binalarına göre 
belirlenmiştir.



Oda arkadaşı seçilebilir mi?

Yurt başvuruları hangi durumda geçersiz sayılır ve 
değerlendirilmez?

5

6

Aynı odada kalmak isteyen öğrenciler, birlikte kalmak istedikleri arkadaşlarının öğrenci 
numarasını başvuru formunda belirterek talepte bulunabilirler.

Aynı talebin, birlikte kalacak diğer öğrenci tarafından da yapılması ve tercih sıralamalarının 
aynı olması gereklidir.

Birlikte kalma taleplerinin karşılanabilmesi için, talep sahiplerinin hepsine aynı oda tipinin 
çıkmış olması gerekmektedir. 

Konaklanacak oda tipine göre tercih edilecek oda arkadaşı sayısı değişiklik gösterir. Örneğin, 
3 kişilik odada kalmak isteyen bir öğrenci, iki farklı arkadaşını tercih edip, yukarıdaki koşullar 
sağlandıktan sonra aynı odada kalabilir.

19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında en geç 17.00’ye kadar depozito ve peşinat 
ödemesinin yapılmaması ve eksik başvuru formu doldurulması durumunda yurt başvuruları 
geçersiz sayılır ve değerlendirilmez.

Yurt depozito ödemesi nasıl yapılır?
7

Depozito (500 TL) ve peşinat ücreti (2.500 TL), yurt başvuru dönemi olan 19 - 23 Ağustos 2019  
tarihleri arasında FIBABANKA şubelerinden Öğrenci Numarası ve TC Kimlik Numarası bilgileri 
ile nakit olarak ödenebilir.  Yıllık oda borcunuz peşinat ödemesi düşülerek güz ve bahar dönemi 
olarak yansıtılacaktır. Burslu öğrenciler dışında tüm öğrencilerimizin peşinat ödemesi yapmaları 
gerekmektedir.



8
Yurt başvuruları nasıl değerlendiriliyor?
Yerleşim ile ilgili değerlendirmelerde aynı koşullara sahip öğrenciler arasında öncelik, 
başvuru tarihine göre verilmektedir. Oda tahsis sonuçları, güvenlik ve gizlilik ilkelerine göre 
duyurulur. Yurt başvuruları aşağıdaki öncelik sıralamasına göre değerlendirilir.

*    Bursunun karşılığı oda tipinin ilk tercihinde bulunması durumunda yerleşim garantisi verilir. Diğer oda     
      tiplerinin tercih edilmesi durumunda yukarıda belirtilen kriterler ile yerleştirme işlemine alınır.
**  Mevcut öğrencilerimiz kendi içinde kayıt yılı, burssuz-burslu sıralamasına ayrılır. Kayıt yılı eski olan öğrenci    
      önceliklidir.
***Mevcut öğrencilerimiz kendi içinde kayıt yılı, burssuz-burslu sıralamasına ayrılır. Kayıt yılı eski olan öğrenci   
      önceliklidir.

Yerleştirme Kriterleri
1. Yurt burslu öğrenciler*
2. Uluslararası öğrenciler 
3. İstanbul dışı yeni öğrenciler 

4. İstanbul dışı mevcut öğrenciler**
5. İstanbul içi yeni öğrenciler
6. İstanbul içi mevcut öğrenciler***

Yurt yerleşim sonuçları ne zaman ve nerede duyurulur?
9

Yerleştirme sonuçları, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü  SIS >> Yurt İşlemleri >> 
Yurt Başvuru Sonucu  ekranında yayınlanır. Sisteme giriş işlemleri, başvuru formuna giriş 
işlemleriyle aynıdır.

Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda depozito ve yıllık 
kayıt ücreti iade edilir mi?

10

Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda depozito ve peşinat ücreti tarafınızca bildirilen banka 
hesabınıza iade edilir. İadenin gerçekleşebilmesi için Konaklama Hizmetleri Müdürlüğü Ofisinden 
temin edilebilen ücret iade formunun doldurulması gerekmektedir.

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde hangi işlemler yapılmalı?
11

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, tahsis edilen yurt odasına ait ücretin                               
29 Ağustos - 13 Eylül 2019  tarihleri arasında, en geç saat 17.00’ye kadar kredi kartı ile
ya da bankadan ödeme seçeneği ile FIBABANKA şubelerinden ödenmesi gerekmektedir. 
FIBABANKA üzerinden yapılacak ödemeler Öğrenci Numarası ve TC Kimlik Numarası 
bilgileri ile gerçekleştirilebilir.





Yurt yerleşim işlemleri nelerdir?
13

Yurt ücret ödemelerinde taksit 
seçeneği var mıdır?

12

Ödemelerle ilgili taksit seçenekleri https://www.ozyegin.edu.
tr/tr/ogrenci-hizmetleri/ucretler-ve-odemeler/kart-ile-odeme 
adresinde güncel olarak yer almaktadır. Ödeme sayfasına giriş 
yaptıktan sonra kart çeşidinize göre taksitlendirme seçeneklerini 
görüntüleyebilirsiniz.

Yurda ne zaman yerleşilir?
14

20 Eylül 2019  Cuma günü saat 09.00’dan itibaren yurt giriş 
işlemleri tamamlanarak odalara yerleşilebilir.

Öğrenciye tahsis edilen odanın teslim alınması için;

1-) Sağlık durumunun yurtta 
kalmaya elverişli olduğunun 
belirtildiği sağlık raporu
(Aile Hekiminden, Özel 
Hastanelerden veya Devlet 
Hastanelerinden alınabilir.)

2-) Adli Sicil ve Arşiv Kaydı 
(e-devlet üzerinden alınabilir.)

Üniversite 
kayıt işlemlerini 

tamamlamak

Yurt ücret ve 
depozitosunu 

ödemek

Gerekli sağlık 
belgelerini 
hazırlayarak

odaya girişi sırasında 
Yurt Ofisi’ne teslim 

etmek gerekir.

Belgeler:









0216 564 90 00


