EK-2

SIRA NO

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ EVLERİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMETİN ADI

Öğrenci Evi Başvurusu

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Akademik takvime göre en fazla
7 gün
(İlk yerleştirmeler yapıldıktan
sonra online sitem Nisan ayı
sonuna kadar açık tutulur ve
yerleştirmeler boş kontenjan
dahilinde devam eder.)

Online başvuru

Online başvuru sonucunda puanlama sistemine göre yerleşen
öğrencilerden istenilen belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öğrenci Evi Yerleştime

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Öğrenci Evi Yerleştirme
(Online başvuru
yapamayan Uluslararası
öğrenci )

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Taahhütname (Öğrenci Evi Müdürlüğünden temin
edilecektir.),
Öğrenci evlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık
güvencelerine dair belge,
Anne ve babaya ait en son ayın maaş bordrosu,
Okuyan kardeşlerin öğrenim belgeleri,
Kira kontratı fotokopisi,
Anne ve babanın herhangi bir güvencesi yoksa
sosyal güvencenin olmadığına dair belgeler (Emekli
Sandığı, SSK, Bağ – Kur),
Transkript (ara sınıf öğrencileri için),
Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
LYS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,
Öğrenci evine yeni alınacak öğrencinin devam
2 gün
edeceği bölüm veya eğitim programına kaydını
yaptırdığına dair öğrenci belgesinin aslı ya da onaylı
fotokopisi,
Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanda
bulunmak,
Yönetim kurulunun o yıl için ayrıca belirleyip
duyuracağı diğer belge ve bilgiler,
8 adet (4,5 x 6 cm. ebadında) fotoğraf (fotoğraflar son
altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla
tanınabileceği şekilde olmalıdır),
Tam teşekküllü devlet hastanelerinden “ Toplu yerde
yaşamasında sakınca yoktur” şeklinde sağlık raporu
veya Hepatit B, Hepatit C, HIV ve aktif tüberküloz
taramalarını yaptırmak koşuluyla “Aile
Hekimliklerinden de toplu yerlerde yaşamasında
sakınca yoktur.” şeklinde sağlık raporu,
Uluslararası öğrenciler için oturma belgesi.

Dilekçe
Başvuru Formu
1. 2 adet fotoğraf,
2. Pasaport fotokopisi
3. Taahhütname (Öğrenci Evi Müdürlüğünden temin
edilecektir.)
4. Oturma izni belgesi,
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HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe,
Başvuru Formu
1. 2 adet fotoğraf,
Öğrenci Evi Yerleştirme
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
(Online başvuru dışı
3. Taahhütname (Öğrenci Evi Müdürlüğünden temin
yüksek lisans ve doktora)
edilecektir.)
1.
2.
3.
4.
5.

Öğrenci Evleri Bursluluk
Başvurusu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Boş kontenjan dahilinde

3 gün

3 gün

3.
4.

Dilekçe
İlgili birimlerden gelen öğrenci evlerinde kalma talep
yazıları,
Öğrenci evleri ücretleri
Öğrenci evleri bursluluk belgeleri

İlgili Makama

1.

Dilekçe

2 gün

Kurum İçi ve Kurum Dışı
Yazışmalar

1.

Talepler doğrultusunda bilgi ve belge temini

1.
2.

Dilekçe
Dekont (Ücret iadesi için)

Öğrenci Evleri Yönetim
Kurulu Kararları

Birim İçi Yazışmalar

1.
2.

Barınma Bursu Başvuru Formu
1 adet fotoğraf
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
En son ayın maaş bordrosu (çalışan her bir aile bireyi
için)
Okuyan kardeşlerin öğrenim belgeleri ve başvuru
yapan öğrencinin öğrenci belgesi
Transkript (ara sınıf öğrencilerimiz için)
Anne, baba ve kendinize ait herhangi bir sağlık
güvencesi yoksa olmadığına dair belgeler (SGK)
Anne ve baba ayrı ise nafaka aldığınıza dair belge
E-devlet tapu sicil sorgulaması
Engel durumunu belirten sağlık raporu
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında
devlet ya da koruyucu ailenin himayesi altında
olduğuna dair yazı
Şehit/gazi çocuğu olduğunuzu gösterir belge
Eviniz kira ise kira kontratı fotokopisi

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

2 gün

2 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz
belge
ile
başvuru
yapılmasına
rağmen
hizmetin
belirtilen
sürede
tamamlanmaması veya yukarıda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
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İlk
Müracaat
Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta

:
:
:
:
:
:
:

İkinci Müracaat
Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta
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