KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

a) Yüksekokulumuza kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt için başvurularını şahsen
ya da yasal temsilcileri veya noter onaylı özel vekâletname ile yetkilendirilmiş
temsilcileri aracılığıyla yaparlar.
b) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz.
c) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin, adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
ç) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
anlaşılması halinde, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu
şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli yasal işlem
yapılır.
1) KAYITTA İSTENECEK BELGELER
a) Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi;
b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ve fotokopisi
ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı belgesi veya öğrenci belgesi
gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz);
c) Nüfus cüzdanının fotokopisi;
d) İkametgâhı ile ilgili beyanı;
e) Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki (1997 ve öncesi doğumlu) erkek
adaylar için, ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula
kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge;
f) 6 Adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır);
g) Tam donanımlı resmi bir hastaneden alınacak, Sağlık Kurulu Raporu (Heyet
Raporu).

2) KAYIT TARİHLERİ
Asıl Adaylar: 15-19 Ağustos 2016
Kayıt hakkı kazanan ancak, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini
yaptırmayan aday sayısı kadar yedek aday kayıt hakkı kazanır. Ancak, aşağıda belirlenen
süreler içerisinde kaydını yaptırmayan yedek adaylar da kayıt haklarını kaybeder.
Yedek Adaylar: 22-26 Ağustos 2016
Bu süre sonunda boş kalan kontenjanlar için, aynı şekilde beş iş günü daha devam
eder (29, 31 Ağustos 2016 ve 1, 2 ve 5 Eylül 2016).
a) Asıl adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iki iş günü; kayıt
yaptırmayan asıl aday sayısı kadar birinci liste yedek adaylar için kayıt günüdür: 22-23
Ağustos 2016.
b) Birinci liste yedek adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iki iş
günü; kayıt yaptırmayan birinci liste yedek aday sayısı kadar ikinci liste yedek adaylar
için kayıt günüdür: 24-25 Ağustos 2016.
c) İkinci liste yedek adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iş
günü; kayıt yaptırmayan ikinci liste yedek aday sayısı kadar üçüncü liste yedek adaylar
için kayıt günüdür: 26 Ağustos 2016.
3) KAYIT YERİ
Kayıtlar, Yüksekokulumuz "Öğrenci İşleri" bürosunda, mesai saatleri içerisinde
yapılacaktır.
Bu süre sonunda, boş kalan kontenjanlar için aynı şekilde beş iş günü daha devam
eder(29-31 Ağustos 2016 ve 1, 2 ve 5 Eylül 2016). Bu sürelerin sonunda da boş kalan
kontenjan olması halinde, herhangi bir işlem yapılmaz.
ÖNEMLİ !!!
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz, Üniversitemiz 2016-2017 EğitimÖğretim Yılı Akademik Takvimini incelemelidirler:

AKADEMİK TAKVİM için tıklayınız!

