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ARASINDA Y/\Pll./\N AKREDiTE YURT PROTOKOI.Ci

1- Bu protokollin amacı. Ankara Sosyal Bilimler Ünivcrsilt:si (),ğ,rcnci!t:riııin rvlilli Eğitim Bakanlıgı
özel yurtların da bursıl! olarak banııınalarını sağ.lamaktır.

Akrediıc Yurt olarak prolOkoın iııvalayan yurt:
a. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından: Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Y()ııctıııcliği'nlil..'ki

ilkelerde gözetilerı:k sosyalortam ve kalite koşullarını açısmdan deneikilille) i kabul eıkI"

b. Öğ.renci yurdUllUIl dol111ul\ kapasitesinin en az (Yo :2 si oranında Ankarı] Sosyal nilimlı:r
Üııivı.:rsiıcsi öğrencisini bir eğitiın öğretim dönemi bo: lIllea ıanı burslu olarak barındırmayı
bhııl eder.

e. Ilıı oraııa t',ire elli X-cil 1<) eğiıiııı ,iğreıiııı yılıııtla ÖZEL. (;()Vı:N 1,1/ (XiRENCI
YURDlJN'[),\ harındırılacak ügrcııci :-.ayIS ı ..... ( 122)."dir

d. ilgili yurt. burslu ı)ğn:ııciııin : urda ycrleştirilip yerlc~tirilll1cdjğiııi. öğren('inin adı \'C soyadıııın
yazılı nlarak kcndisine bildirilmesinden başlayarak en geç i(bir) hana içinde Başkanlığllllll.a
yazıtı olarak hildirilecektir.

e. Burslu öğn:ncinin herhangi bir nedenle akredite yutla ilişkisinin kesilmesi duruıııunda: ilgili yurt
hu dur uIIIu en geç i halta i~'crisinde Başkanlığlll1lza yazılı olarak bildirecek Ba~kanlığıııır/('a
bildirilen başka bir l)ğrcııcirıiıı Iıurslan yararlanılması sağlanacaktır.

3- Bu proıokolliıı gerekliliklerini :cril1e getirmcdiğiııi ıespit eden ylll11ar izleyen i (bir) eğitim -öğret iııı : III

için Üniversiteıııize akredite yurt başvurusunda bulunarnayacaktır.

.t- ilgili eğitim-öğretim yılında ahedite yurt ba~\'lIrusıında bulunan ancak protokol iın/alaıııa::ırı yurtlar.
başvuru tarihlerini izleyen iki (2) egitill1 ()ğretiııı yılı için Üniversitemize akrediıc yurt h:ı~vLlnısıında
bu ıuııarııayacak lard ır.

:'- I\"-n:ditc yurt protokolünii iın/al,ı:<ın : ıırt ları ll. akrı"dilı" :urı olma kriterlerini kayheııi"-Iniııiıı ıe~pit
edilmesi halinde sö/k'~lllc Iı"k ıaratlııılarak Iı"..,lıcdilcri..'ı...hu ksih Sağlık. KUltUr ve Spor Dairc Ha:;;kaıılığıııııı
iııterııı:t sayl~ısınd;ı (!lttp:-.:II..,ksdh.as!ıu.ı"du.tr) g('rck~('li olarak duyurulacaktır. Protoknlü ipıal edilen yurt. hir
daha akredite yurt kapsamında dcğerkndirilll1cyeccktir.

6- Ahedite yurt protokolUnO iııı/.alayan yurtlara Al\reditc yurt sertifikası verilecek vc Sağlık. KültUr vc Spor
Daire Başkanlığının internet sayfasında (lılıps:llsksdb.asbu.edu.tn ilanı sağlanacaktır

7- Burslu öğreııci. yurtta ücretli olara"- kalan digcr öğn:ncilcrin yararlandıkları tüm hak ve hizmcılenkn
yararlanma hakkına sahip olacaktır.

s- 13urslu öğrcnci Cil nızla...ı kişilik odalarda barındırılacaktır.

q- Ilu protokol i0/09/20 iX tarihinde imzalanmış olup cO i8-20 i q eğitim --öğretim yılını kapsamaktadır.

10- Bu protokoliin 8. Maddesinde hclirtilcn koşul gereği akreditc olan yurtlarda barınacak Oni"ersitl'ıııil.
öğrcncilerinin 'yurdun öğ.renci kapasite \ı" doluluk oranına görc en fa/la 4 kişilik odalarda harınacaklardır.

II.Hu protokol taratlarca im/alandığı tarihıe: ürürlüğe girer.
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ARASINDA YAPILAN AKREDiTE YURT PROTOKOLÜ

Öğrenci Yurdumuzun fiyat Listesi Aşağıdaki gibidir.

• i Kişilik Oda Fiyatı
• 2 Kişilik Oda Fiyatı
• ~ Kişilik Oda Fiyatı

n.ooo TL
i 7.000 TL
i .>.SOO TL

Fi)atlarıllll/ua Üıı i",:rs ill'1l iIl.' ıı/d (~o)iskonto yapılmaktadır. Bilgilerini/c arı. olullur.
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