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ANK,\RA SOSYAL BiLiMLER ÜNivERSiTESi
Si\("jI.lK. KCiLTÜR VE SPOR DAiRE BA:jKANI.I(il
iLE
ÖZEL (jOVI':N ERKEK ÖeiRENCi YURDU
ARASINDA
Y,\I'II.,\N
I\KRU)iır
YURT PROTOKOI.()
~, ••.\ ••. ıc...... .•. rBu protokolUn amacı. Arıkara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin
{l/e! yurtların

::!

da bursh! olarJk harııııııalarını

t-..'1

ill i Eğitim Bakanlığ.ı

sağlamaktır.

Akrt:'diıe Yurt olarak pnıtokoln iııvalayan yurt:
a. Ankara Sosyal Bilimkr ÜııiH'rsill'si tarafından:
ilkelerde
h.

göıetikn:],;

so..;y<ıl ortam \

Milli Eğitim Ibkanllğı YUri YÖl1i.'tll1~ıiği'rıdi.'ki
kO~lIl1arıJlI açısından
denetleıınıeyi
kabuleder

kalite

i.'

Öğrenci:
urduıııııı do1tılu\.: kapasitesinin
cn az (Yo 2 si oranında
Ankara Sosyal Bilimkr
('Iııi, cr ..•itcsi ()p-rl'llCi"ini hir eğiıim ('iğretiııı dönemi boy'ııııea lam bUfslu olarak barındırınayı

"abul

('llı'r.

c.

Ilu oraııa göre "OIX<~OI'J eğiıim öğreıim
YURDUN'DA barıııdırıl"cak öğrenci 5<1) ISI

d.

ilgili yurt. bursıl! üğ.rerıriııin yurda yerleştirilip yerleştirilmediğini.
ya/ılı olaraı.: kendisine
hildirilmesinden
haşlayarak
en geç \(bir)
yaıılt olarak hildirik'(ı'ktir.

e.

yılında Ü/EI.
1I(7)."dir

(;()VEN

ı:RKI:K

(j(;RIONCI

öğrencinin adı ve soyadıııiil
Başkanlıgııııı/a

hana içinde

hir nedcıı le akn:dile yU! la ii iş" isin in kes i Iml'si <.IıınlIHtlllda: i19i 1i } urt
ya/ılı olarak bildirecek Ba~kaJllığ.ılTlı/ca

Bursıl! öğ.renci ni II herhangi

hu duruıııu en geç i hana il,;crbin<ie Başkanlıgııııı/a
bildirilen başka hir öğn:ııciııin bmsıan yararlanılması

sağlanacaktır.

3- l3u protokolrııı gCI'l:kliliklcrini yerine getİrmediğini tespit eden yurtlar izleyen
için Oni\'crsiıcıııi71.: akrcdilı' :-urt ha~Vlınısııııda bulunamayacaktır.

ı (bir)

eğitim -öğretim yılı

.t- Ilg.ili L'ğ.itiın-ii~rı"tiııı ;. ılında ahı"di1l' ;.lIrt ha~\lInıslılıda
ha~\lını tarihkrini
i/ll';.cll
hulııııaına\ acak lard i 1'.
5- Akredite

yurt

i~i (2)

protokolünü

L'gitiııı (ığretim

iııızal:ıyaıı

~ urtlann.

bulunan :ıııcak protokol iııııalaınayan
yurtlar.
yılı i~"in C.llli\ı"rsitı'mi/e
a~reditı' ;.ıırı ha~\'urll~L111da

akredite

yurt

olma

kriterlerini

kaybetliklerinin

tespit

edilınesi halinde sözlc~me ıek ıarallı olarak feshedilerek. bu fesih Sağlık. Kültür ve Spnr Daire Ila~kaıılığıııııı
iıııernel sayfasında (hllPS://sksdh.ashu.edlı.tr)
gerekçeli olarak duyunılncakıır. Protokolü iptal edileıı vurl. bir
dalıa akrediıe

yurt kapsamında

degerlcndirillııcYl'ccktir.

A"redite ;.urı prntu."o1linü iııııala;.aıı ~urılara Akrediıc
Dain." llaşkanlığ.l1lıl1 intentı't sa; l:ısında {lıııps:l/sksdb.asbıu

(l-

7- Bursıl! öğrenci.
yararlanma
hakkına

s-

Bursıl! öğrcnci

9- Bu protokol

yurtta ücretli olarak
sahip olacaktır.

kalan diğer öğrencilerin

en ra/,la J ki~ilik odalarda
IO/09/2nıx tarihinde

yurt sertifikası verikcc"
ve Saglı".
.."du.trl ilanı sağlanacakıır
yararlandıkları

tüm hak ve hil.1l1etkrdeıı

eğiıim-öğretim

:ılırıı

b:ırındırılacaktır.

illııalaıı1lllş

olııp 20IX-20It)

i (l- nu profnknlün S. \lad(ksilıde
belinikn
ko,;,ul ~ı"rı"gi aı..r('ditı" \llall ;. lIrtlarda
(ig.rı'llcilerinirı yurdıııı (ıgrelll.:i "apasite \l." doluluk oranımı g.öre en f~ızıa J kişilik
ı i .Bu protokol

tar:ıf1arca

iınzalandığ.ı

Külıür ve Spor

tarihte yiirUrliige

kap~aıııakıadır.

barıll:Kak
IJlıi\"ı"r-.;ilL'ıni/.
odalarda
barıııacakl:ırdır.

girer.

'--
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-----Ankara

~

::;;p-;;:?j'\;; ~
ıilicm KII.I(,
Sosyal

Bilimler

Ülli\'l'rsitı"si

Sağlık. Kiiltiir ve Spor Daire Ila~kaııı

ANKARA SOSYAL BiLiMLER ÜNivERSiTESi
SAGLlK. KÜLTÜR VE SPOR DAiRE BAŞKANLICil
iLE
ÖZEL. GÜVEN ERKEK öGRENCi YURDU
ARASINDA YAPILAN AKREDiTE YURT PROTOKOLÜ

Öğrenci Yurdumuzun

•
•
•
•

1 Kişilik Oda
2 Kişilik Oda
3 Kişilik Oda
4 veS Kişilik

Fiyatlarımızda

Fiyat Listesi Aşağıdaki

Fiyatı
Fiyatı
Fiyatı
Oda Fiyatı

Üniversitcnizc

gibidir.

17.:'00 TL.

13.:'00 TL. ila 1.1.000TI.
i 23>00 TL.
9.750 TL

özel %10 iskonto yapılmaktadır.

Bilgilerinize

arz olunur.

m KII.I~'
Ankara Sosyal Bilimler Üniıcrsitcsi
Sağlık. Kültür ve Spor Daire Baş"

