KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR
- 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. Kayıt tarihlerinde kaydını
yaptırmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.Bu tarihler dışında kayıt kabul edilemez.
- Aynı anda örgün iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam
edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, 2020-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 Üniversitemizce, YÖKSİS üzerinden “Aynı Anda Aynı Program
Seviyesinde Okuyan Öğrenciler Raporu” alınarak incelendiğinde diğer yükseköğretim
kurumundan ilişiğini kesmeyenler tespit edilmesi durumunda kayıt hakkı olmadığı göz
önünde bulundurularak Üniversitemiz ile ilişikleri kesilecektir.
- Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında,
önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme
veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına
geçici kayıtları yapılacaktır. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını yaptırmayanlar kayıt
hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık
2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları
yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.
- Daha önceki yıllarda herhangi bir Yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş ya da
mezun olanların; öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve başarılı oldukları
dersler arasında, kayıt yaptırdıkları YTÜ bölümünün derslerine içerik ve kredi
bakımından eşdeğer ders varsa, bu derslerden, (Bölümün ilgili intibak komisyonunun
önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) muaf sayılabilirler. Ders
eşdeğerliliği ile ilgili isteğin, dilekçe ile kaydın yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk
haftasının sonuna kadar ile ilgili bölüm başkanlığına yapılması gerekir. Dilekçe ekinde
intibakı yapılması istenilen derslerin,
a. Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),
b. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
c. Not Çizelgesi (Transkript),
yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.
Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin daha önce almış olduğu dersi aldığı
Yükseköğretim Kurumundan ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) yıl geçmiş
olması gerekmektedir.

