
2017-2018 ÖSYS EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ 

 
2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt 

işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde 

ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini 

tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 

Kayıtlar e- devlet üzerinden OLMAYIP şahsen veya vekalet verilerek yapılabilir. 
 
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi 

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet 

belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından 

mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 

c) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 

d) Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir. 

 Hemşirelik 

 İlk ve Acil Yardım 

Hemşirelik Bölümüne kayıt yapacak olan adayların; Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam 
teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve  daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki    ve 
ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. (Bknz. 87) 

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 
zorundadırlar. (Bknz. 38) 
İlk ve Acil Yardım Bölümüne kayıt yapacak olan adayların; Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet 

hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh 

sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda 

belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt 

tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, 

boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo 

ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı 

ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. (Bknz. 233) 

g) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri 

yapmaya yetkilidir. 

 
ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya  iki  lisans 

programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim 

Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. 

Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel 

değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; 

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip 

emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, 



b) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini 

yapmamış olan adaylar 

c) 1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği 

olmadığını gösterir belge. 

d) Bir Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından bütünleme 

tek ders sınavına girecek adayların 29 Aralık 2017 tarihine kadar mezun olduklarını belgelemek 

kaydıyla  geçici  olarak kayıt yapabileceklerdir. 

2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu 

adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik 

tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil 

sürelerinin sona  ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların 

kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. 

NOT: İkinci öğretim öğrenim ücretleri için Üniversitemiz Akademik  Takvimde  belirtilen  

ders kayıtlarının yapılacağı tarih olan 13 Eylül-19 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrencilerimiz 

Üniversitemiz Halkbank harçlar hesabına  ( Halk Bankası Ağrı Şubesi) Öğrenci numaraları ile 

öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDA  KAYITLAR ALINACAKTIR. 

 

 

KAYIT DANIŞMA HATTI 
 
 

 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 

0472 215 98 63 
0472 215 92 49 

0472 216 10 10 
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