YKS SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ
PROGRAMLARINA e-DEVLET ÜZERİNDEN VEYA ŞAHSEN KAYIT
YAPTIRACAKLAR İÇİN
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE AÇIKLAMALAR
1.

SINAV
SONUÇ
BELGESİ:
(KAYIT
YAPTIRACAK
KİŞİNİN
ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLDİĞİNİ GÖSTEREN BELGE) Bu belge
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin internet üzerindeki web
sayfasından (www.osym.gov.tr) alınacaktır.

2.

LİSE DİPLOMASI VEYA e-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN LİSE
MEZUNİYET BELGESİ: Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı
diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile
fotokopisi.
Diplomanın kayıp olması durumunda mezun olunan liseden alınan “diploma kayıp
belgesi”. e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayan veya
elektronik kayıt işlemini tercih etmeyen ve bireysel kayıt yaptıracak
öğrencilerin Lise Diplomasının aslını veya Diploma Kayıp Belgesi
(orijinal imzalı) yanlarında bulundurmalıdır. Öğrenci, Kayıt görevlisine
diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgelerinden birini
teslim edecektir. Kayıt görevlisi belgenin aslını kontrol ederek fotokopisini öğrenci
dosyasına koyacaktır. Diplomanın aslı öğrenciye teslim edilecektir.

3.

T.C. NÜFUS CÜZDANI / TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI / KKTC
KİMLİK KARTI:
Belgenin ön ve arka yüzü belgenin aslını yanlarında
bulundurarak bir örneğini teslim edecektir. Kayıt görevlisi belgenin fotokopisi ile
asıl belgeyi karşılaştırarak belgenin fotokopisini alarak öğrenci dosyasına
koyacaktır.

4.

ASKERLİK BELGESİ: 1994 VE ÖNCESİ (29 YAŞ ÜSTÜ) doğumlu erkek
öğrencilerin, bağlı oldukları Askerlik Şubesinden veya e-Devlet üzerinden
alacakları
“bir fakülte veya yüksekokula kaydolmanızda askerlik
yönünden sakınca olmadığı”na dair belge. Kayıt görevlisi belgenin aslını
öğrenci dosyasına koyacaktır.
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5.

SAĞLIK KURULU RAPORU (YALNIZCA ENGELLİ ADAYLAR İÇİN):
HERHANGİ BİR ENGELİ BULUNAN ADAYLARIN engel durumlarını gösterir
“SAĞLIK KURULU RAPORU”. Herhangi bir engeli bulunmayan adaylardan
Sağlık Kurulu Raporu istenmez. Bu belgenin (Elektronik kayıt tercih eden
adaylar ve Şahsen başvuru yolu ile kayıt yaptıran adaylarca) sisteme yüklenmesi
gerekmektedir. Kayıt görevlisi belgenin aslını öğrenci dosyasına koyacaktır.

6.

GEMİ ADAMI SAĞLIK YOKLAMA BELGESİ: SADECE GEMİ MAKİNELERİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE kayıt yaptırmak için başvuran
adayların, mevcut kayıt belgelerine ilave olarak, sağlık durumunun denizciliğe
elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden (ayrıntılı bilgi
için http://www.hssgm.gov.tr adresini ziyaret ediniz) alınacak “Gemi Adamı
Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan Sağlık Raporu. Bu belge için kayıt için
gelinmeden birkaç gün önce alınmalıdır. Kayıt için gelen adaylar bu belgenin
aslını yanlarında bulunduracaklardır. Kayıt görevlisi belgenin aslını öğrenci
dosyasına koyacaktır.

Öğrencilerin kayıtlarının tamamlanmasından sonra Kayıt Görevlilerince öğrencilere
kaydın gerçekleştirildiğine dair öğrenci belgesi verilebilecektir.

KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR
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Üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptıracak öğrencilerin,



Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır.



Geçerli mazereti (sağlık, yurt dışında bulunmak vb.) bulunan öğrenci
adayları, vekalet verdikleri vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler.



Kayıtlar yalnızca belirtilen kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler dışında
kayıt kabul edilemez.



Aynı anda örgün iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime
devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca,
2022-YKS Sonucuna göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak halen bir
Üniversitede 4 yıl veya daha uzun süreli lisans programında kayıtlı olan adaylar
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni
yerleştirildikleri programa kayıt yaptıramazlar. Söz konusu karar öğrencilerin
YKS tercih ve yerleştirilme işlemlerine engel değildir. Kayıt işleminden sonra
YÖKSİS üzerinden “Aynı Anda Aynı Program Seviyesinde Okuyan Öğrenciler
Raporu” alınarak diğer yükseköğretim kurumunda ilişiğini kesmeyenler tespit
edilerek Üniversitemiz ile ilişiği kesilecektir. Bu nedenle üniversitemize kayıt
yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt esnasında, kayıt oldukları üniversitesinden
ilişiklerinin kesilmiş olması ve öğrenci kaydının YÖKSİS üzerinden silinmesi veya
aşağıdaki maddede belirtilen durumdaki öğrencilerin mezun durumda olduklarını
(31 Aralık 2022 tarihine kadar) belgelemeleri gerekmektedir. Kayıt görevlisi
kayıttan önce öğrencinin YÖKSİS kaydını sorgulayarak işlem yapacaktır.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim
kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun
aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da
belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların
mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 tarihine kadar
yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu
tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu
durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların
kayıtları yapılmayacaktır. (Bu durumda olan adaylar takvimde belirtilen
kayıt tarihlerinde kesin kayda engel olmadığını belirten belgeyi kayıt
görevlilerine teslim edecek, kayıt görevlileri OBS sistemi üzerinde
belgenin yanında belirtilen belge tamamlanma tarihini 31 Aralık 2022
olarak giriş yapacaktır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonraki
süreç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca sağlanacaktır.)
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