
 

YURT BAŞVURULARI 

Tam Burslu Öğrenciler İçin 

2014-2015 Öğretim yılında Üniversitemize kayıt olmaya hak kazanan TAM BURSLU 

öğrencilerden İzmir Ekonomi Üniversitesi Yurtlarında ikamet etmek isteyenlerin başvuruları 01-

05 Eylül 2014 tarihleri arasında alınacaktır. 

Başvurular ve kayıt koşulları hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. 

 

Kayıt Başvurusu İçin Aranan Şartlar ve Nitelikler 

1. 2014 ÖSYS sonuçlarına göre İzmir Ekonomi Üniversitesinin Lisans (4 yıllık) 

programlarının her hangi bir bölümünde TAM BURSLU olarak öğrenim görmeye hak 

kazanmış olmak, 

2. Ailesi ile birlikte şehir dışında ikamet ediyor olmak veya İzmir ili içinde olmakla beraber, 

genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan (karayolu 

itibariyle 50 km’den daha uzak) yerden gelenler ve Üniversite tarafından belirlenen 

ilçelerde ikamet ediyor olmak, 

3. Ailenin belirtilen hudutlar içinde evinin bulunması veya mülkün kirada olması durumunda 

da Yurtta yer verilmez. 

4. Yeni kayıtlanan öğrencilerimize, Üniversitemiz Öğrenci Yurdu’nda ranzalı 2 kişilik 

odalarda yer verilmektedir. 

5. Web sayfamızdaki “Yurt Yönergesi”nin okunması önerilmektedir. 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1. Yurt Başvuru Formu(Öğrenci Yurdu’ndan temin edilecektir.) 

2. Aileniz ile birlikte ikamet ettiğiniz konuta ait Mahalle Muhtarınızdan; “Kimlik Paylaşım 

Sitesi”nden alınan ikamet belgesi (anne, baba ve öğrenciye ait ayrı ayrı istenmektedir.) 

3. Nüfus Müdürlüğünden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği 

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi  

5. 1 adet vesikalık fotoğraf 

6. Sağlık Raporu (Üniversitemiz Sağlık Ofisinde alınacaktır. 

 Ücretli Olarak İkamet Etmek İsteyenler İçin 

2014-2015 öğretim yılında Üniversitemize kayıt olmaya hak kazanan ve İzmir Ekonomi 

Üniversitesi Yurtlarında ücretli olarak ikamet etmek isteyenlerin başvuruları 01-05 Eylül 2014 

tarihleri arasında ÖN KAYIT olarak alınacaktır. 

Başvurular ve kayıt koşulları hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

1. 2014 ÖSYS sonuçlarına göre İzmir Ekonomi Üniversitesinin herhangi bir bölümünde 

öğrenim görmeye hak kazanmış olmak. 



2. Ailesi ile birlikte şehir dışında ikamet ediyor olmak veya İzmir ili içinde olmakla beraber, 

genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan (karayolu 

itibariyle 50 km’den daha uzak )  yerden gelenler ve Üniversite tarafından belirlenen 

ilçelerde ikamet ediyor olmak, 

3. Yeni kayıtlanan öğrencilerimize, Üniversitemiz Öğrenci Yurdunda ranzalı 2(iki) kişilik 

odalarda yer verilmektedir.  

4. Yurt ücretleri ve Depozitoları yıllık, peşin olarak ödenir. 2014-2015 öğretim yılı için Yıllık 

Yurt Ücreti KDV. dahil 10.850 TL‘dır. 750 TL. depozito ayrıca ödenecektir. 

5. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve kontenjanları kılavuzunda açıklanan %50, %25 

v.b. Burslu Programlardan birini tercih ederek yerleştirilen öğrenciler, Yurt ücretlerini, tabi 

oldukları bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler. (Burs Yönergesi Md. 8/1-2) 

a) %50 Burslu olarak yerleşen öğrenciler KDV. dahil 5425 TL, 

b) %25 Burslu olarak yerleşen öğrenciler KDV dahil 8135 TL ödeyeceklerdir. 

6. Yurt ücretlerinin, VakıfBank İzmir Şubesi 

TL Hesap No: TR94 0001 5001 5800 7302 1630 03 No’lu hesaba öğrencinin kendi 

adına yatırılması ve dekontlarının elden teslim edilmesi veya (0232) 279 26 26 no’lu 

faksa ya da emel.hocaoglu@ieu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.  

7. Kontenjandan fazla başvurunun olması durumunda, Üniversite Yönetimi tarafından 

belirlenen kriterler doğrultusunda, Öğrenci Yurdu’na yerleşimi yapılacak öğrencilerin 

listesi 12.09.2014 günü çalışma saati sonuna kadar açıklanacaktır. Kontenjan 

çerçevesinde yerleşmeyen öğrencilerin yurt ücreti iade edilecektir. 

Kayıt işlemleri için istenen belgeler; 

1. Yurt Başvuru formu(Öğrenci Yurdundan temin edilecektir.) 

2. Aileniz ile birlikte ikamet ettiğiniz konuta ait, öğrenci adına Mahalle Muhtarınızın; “Kimlik 

Paylaşım Sitesi”nden alınan bir adet ikametgah belgesi  

3. Nüfus cüzdan fotokopisi 

4. 1 adet vesikalık fotoğraf 

5. Yurt ücreti ve depozitonun yatırıldığını gösteren banka dekontları. 

6. 2014 ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi 

7. Sağlık Raporu (Üniversitemiz Sağlık Ofisinden alınacaktır.) 

Önemle duyurulur. 

 

 

Levent GÖKÇEER       Mustafa TURA 

Genel Sekreter       Yurt Müdürü 


