
Kıymetli Veliler, Değerli Öğrenciler, 

1. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında dünya genelinde meydana gelen Covid-19 salgınına bağlı 
olarak zorunlu olarak hizmet veremedik.2021-2022 Eğitim ve öğretim yılında hizmet verme 
hususunda hazırlıklarımız devam etmektedir. Siz değerli öğrencilerimiz ile tekrar buluşmayı umut 
ediyor ve bekliyoruz. 
 

2. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için Yurtlarımızdaki barınma ücretleri belirlenerek TSK Eğitim 
Vakfı internet sitesinden yayımlanmıştır. 
 

3. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında kayıtlarını yaptırıp ücretlerini iade almayan öğrencilerimizin 

kayıtları önceden belirtildiği gibi devam etmektedir. 

4. 2021-2022 Eğitim ve öğretim yılında yurdumuzda barınmaya devam edecek öğrencilerimiz ile 

yurt ücreti hususunda mahsuplaşmaya gidilecektir. Bu kapsamda mahsuplaşma tutarları çizelgede 

gösterilmiştir. 

YURT ADI KAPASİTE 

ODA 
SAYILARI 

2020-2021                 
YURT 

ÜCRETİ 

2021-2022                 
YURT 

ÜCRETİ 

YURT ÜCRETİ 
FARKI 
( % ) 

ODA YILLIK YILLIK 

ANKARA 441  

2 12.285 TL 14.175 TL  1.890 TL  

3 12.015 TL 13.860 TL  1.845 TL 

4 11.745 TL  13.455  TL 1.710 TL 

ESKİŞEHİR 389                      

1 12.285 TL 14.175 TL 1.890 TL 

2 11.835 TL 13.635 TL 1.800 TL 

3 11.115 TL 12.780 TL 1.665 TL 

4 10.845 TL 12.465 TL 1.620 TL 

H.PAŞA 564                3 13.545 TL 15.570 TL 2.025 TL 

 
5.Ara dönemde kayıt yaptıran öğrencilerimiz oda tercihine göre yaptığı ödemeyi yukarıda belirtilen 
2021-2022 öğretim dönemi yurt ücretinden çıkararak çıkan farkı ödeyecektir. 
 
6. Kayıtları devam eden öğrencilerimiz şayet 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında da yurdumuzda 
barınmaya devam edecek ise durumlarını belirten mahsuplaşma ve kayıt yenileme talep formunu 
(TSK Eğitim Vakfı İnternet Sitesinde bulunan) doldurup 30 Haziran 2021 tarihine kadar ıslak imzalı 
olarak pdf formatında Yurt Müdürlüklerinin mailine veya fax-postavasıtasıylaulaştıracaklardır. 
 
7. Mahsuplaşma tutarı ödemeleri için TSK Eğitim Vakfı internet sitesinde bulunan mail order 
formunun doldurularak yurt mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ödemelerde world, 
maximum, bonus, axess ve combo kredi kartlarına tek çekim veya üç taksit uygulanacaktır.  
 
8. Mahsuplaşma ücretleri en geç 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenecektir.Belirtilen tarihe 
kadar yapılmayan ödemelerde öğrenci kayıt yenileme hakkını kaybedecektir.Şayet öğrencimiz 
yurtta barınmak istiyorsa yeniden yurt başvurusu yapacak çıkacak ve sıralamasonucuna göre yurt 
yerleştirme işlemine tabi olacaktır. 
 
9. Öğrencilerimiz daha önceden kaç kişilik oda tercihinde bulundu ise aynı şekilde kalmaya devam 
edecektir.Bu konudaki talepler öğrencilerin tamamının yerleştirilmesini müteakip 
değerlendirilecektir. 
 
10. TSK Eğitim Vakfı internet sitesinde bulunan yurt hizmetleri sözleşmesi formatı bozulmadan 
çıktı alınarak; öğrenci ve veli tarafından mavi tükenmez kalemle imzalamasını müteakip kargo 
yoluyla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar Yurt Müdürlüklerine ulaştırılacaktır. 
 
11. Mahsuplaşma talebinde bulunmayarak yurtta kalmak istemeyen öğrencilerimizin velileri ücret 
iade talep dilekçelerini sözleşme gereği kesintiye uğramamak için 31 Temmuz 2021 tarihine kadar 
yurtlarımızın mail adresine ulaştırmalıdırlar. 


