KONUKEVİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
1-) Konukevi başvurusu nasıl yapılır?
Konukevine başvuru üç şekilde yapılmaktadır:
-

yurtburs.itu.edu.tr adresinde bulunan konukevi başvuru formu üzerinden başvuru yapılabilir.

-

konukevi@itu.edu.tr adresine kişinin giriş çıkış tarihleri ad soyad ve iletişim adresleri
bildirilerek başvuru yapılabilir.

-

Konukevinde kalmak istendiğine dair itü rektörlüğü’ne hitaben giriş çıkış tarihleri ad soyad ve
iletişim bilgileri belirtilerek 0212 285 73 15 e fax yoluyla başvuru yapılmalıdır.

2-) Konukevinde kimler kalabilir?
Konukevinde:
- İTÜ mensupları(akademisyen, personel ve öğrenci)
- İTÜ mensupları’nın yakınları (eş, anne, baba, kardeş, arkadaş vb.)
- Yabancı uyruklu misafirler
- Diğer üniversitelere mensup akademisyenler ve öğrenciler

3-) Konukevinde kalma süresi en fazla kaç gündür?
Konukevinde istisnai durumlar dışında barınma süresi en fazla 3-4 gündür. Daha uzun süreli
barınmalar kişinin geçerli sebeplerine ve ihtiyaç durumuna göre değişmektedir.

4-) Konukevi öğrenci yurdu olarak kullanılıyor mu?
Konukevinin birinci katı yurt burslu öğrencilerimiz ve kısa süreli olmak üzere ücretli
öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır.

5-) Konukevi rezervasyonları kaç gün önceden yapılmalıdır?
Konukevi rezervasyonları 2 hafta önceden yapılmalı mail yada fax.dan sonra aranarak
rezervasyon yapılıp yapılmadığı mutlaka teyit edilmelidir.

6-) Konukevi başvurusuna ne kadar süre sonra dönüş yapılır?
Konukevinin doluluk oranına göre durum değerlendirilmesi yapılır olumlu ya da olumsuz
dönüşlerimiz aynı gün içerisinde yapılır.

7-) Konukevinde oda içerisinde banyo ve tuvalet var mı?
Konukevindeki tüm odalarda banyo ve tuvalet mevcuttur.

8-) Konukevinde barınmalar güvenli midir?
Konukevi 7 gün 24 saat kamera ve özel güvenlik tarafından kontrol edilmektedir. Herhangi bir
güvenlik sorunu yoktur. (kampüs giriş kapılarında güvenlik kontrolleri oluğu için kampüs
içerisinde tehlike arz edecek herhangi bir durum yoktur.)

9) Konukevi konaklama bedelleri nasıl ödenir?
Konukevi ücreti elden ödenemez. Ödenmesi gereken miktar aşağıdaki banka hesap
numarasına giriş yapılma tarihinden en az 1 gün önce yatırılmalıdır.
Banka Bilgileri:
İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
VakıflarBankası-Maslak Şb.Şube No:401
Hesap No: 00158007296855662
IBAN No: TR07 0001 5001 5800 7296 8556 62

10) Konuk evine yapılan rezervasyondan sonra yatırılan para geri iade edilebilir mi?
Konukevine yatırılan paranın geri iadesi mümkündür.

11) Konuk evinde ücret indirimi mümkün müdür?
Konukevi indirimleri sadece İTÜ mensupları ve İTÜ ye davet edilen akademisyenler ve çalışmak üzere
gelecek olan misafirler için mümkündür.

12) Konuk evinde yemek hizmeti var mıdır?
Konukevinde yemek hizmeti yoktur.

13) Konuk evinde ücreti yatırdığımıza dair fatura veriliyor mu?
Hayır, fatura verilmemektedir. Kalan kişi tarafından talep edilirse resmi yazı şeklinde bir yazı
verilmektedir.

