2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE EK YERLEŞTİRME
İLE KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesinin aslı. (Lise diplomasının aslı) (Üniversite diploması kabul edilmez)
2- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
3- Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi ile ilgili belge (İkinci öğretim öğrencileri ve ikinci
üniversite olarak üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için) (Öğrenci numarası ile
Vakıfbank ATM ve şubelerinden ödenebilir)
4- ÖSYM sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı)

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. EDEVLET ÜZERİNDEN KAYIT ALINMAMAKTADIR.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının
getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) ÖSYM’ce belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayın bu tarihler dışında kaydı
yapılmaz.
e) Üniversitemizde önkayıt yapılmayacaktır.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.
g) Engelli durumunda olup ikinci öğretimi kazanan öğrenciler, sağlık raporlarında belirtilen
yüzde durumuna göre katkı paylarında indirim yapılacağından, sağlık raporlarını kayıt
yapmadan önce raporun aslı ve fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz edip bankaya ücret
yatırmaları gerekmektedir.
h) Kayıt esnasında Şehit/Gazi yakınları (kendileri, eş ve çocukları) Sosyal Güvenlik
Kurumundan alacakları ıslak imzalı belgeyi kayıt görevlilerine teslim etmeleri halinde katkı
payından muaf olabileceklerdir.
ı) Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz İlk ve Acil Yardım Programına kayıt yapacak 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.
j)

Kayıt Yeri : Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü (Batman Park Arkası) Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Kayıt Tarihleri 13-19 Eylül 2017

