
            
 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN 

Fotoğraf 

Adı Soyadı  

Fakültesi  

Bölümü / Sınıfı                                                                      / 

Öğrenci No  

GSM Numarası  

 

1-Acil durumda aranacak kişinin Adı soyadı ve telefon numarası (Yakınlık derecesi : …………………………) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2-Acil durumda aranacak kişinin Adı soyadı ve telefon numarası (Yakınlık derecesi : …………………………) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Not : Acil durumda aranacak kişilerden en az birinin öğrencinin annesi veya babası olması gerekmektedir. 
 

Kronik bir rahatsızlığınız  var mı ?    Evet                  Hayır 

Varsa belirtiniz : …………………………………………………………………………………………………………..… 

Engel durumunuz var mı ?    Evet                  Hayır 

Varsa belirtiniz : …………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oda tercihiniz:    Tek kişilik        İki kişilik        Üç kişilik 

Oda arkadaşı olmak istediğiniz kişi/kişilerin Adı ve soyadını tercih sıranıza göre yazınız. 

1-………………………………………2-………………………………………….3-………………………………………… 
 

Belirtmek istediğiniz özel açıklamalar için aşağıdaki satırı kullanınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 Kredi ve Yurtlar Kurumu ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almadım.      

 Kredi ve Yurtlar Kurumu ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası aldım                              

                                     

Verdiğim bütün bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder, başvurumun değerlendirilmesini arz ederim. 

 

Adı ve Soyadı (*): İmza : Tarih : ….  / ….. /201.. 

İSTENECEK BELGELER 

1. Müraacat Dilekçesi (Yurt Başvuru Formu) 

2. Yurt ücretinin ödeme belgesi 

3. Depozito ücretinin ödendiğini gösterir dekont (Depozito ücreti 400 TL olup, yurttan ayrılma durumunda iade edilecektir). 

4. Adli makamlardan alınan sabıka kaydı bulunmadığına dair belge (e-devlet şifresi olan öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr internet 

adresinden alabilirler). 

5. Sağlık raporu (Toplu yerde yaşamaya engel bir durumu olmadığını belirtir). 

6. 2 adet son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

8. Yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve Türkiye’ ye son giriş yaptığı günü belirten sayfanın fotokopisi. 

 9.   Öğrencinin öğrenime devam ettiğini gösteren belge 

(*)   Yurda kayıt sırasında 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin başvuru formu velisi tarafından imzalanacaktır. 

Gerek yurt yerleşimi sırasında, gerekse yurt yerleşimi sonrasında uygulanacak işlemlerde  

“NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI İLKE VE KURALLARI” esas alınır. 

 

T.C.  

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

YURT BAŞVURU FORMU 

https://www.turkiye.gov.tr/

