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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK YERLEŞTİRME KAYIT REHBERİ 

Bu rehber Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanmıştır. 

KAYIT İŞLEMLERİ 

2017-ÖSYS Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen 

adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır. 

 Kesin kayıtlar; 13-14-15 Eylül 2017 ve 18-19 Eylül 2017 tarihlerinde 08.30-17.00 saatleri arasında 
yapılacaktır.

 Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan aday

kayıt hakkını kaybedecektir.

 Kesin kayıt için adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt

yapılmayacaktır. Ancak; geçerli mazereti olan öğrencilerin bu mazeretlerini belgelemeleri

koşuluyla noter vekâleti ile kayıtları yapılacaktır.

 Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya 
ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrencilerde 13-14-15 Eylül 2017 ve 18-19 
Eylül 2017  tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak geçici 

kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu durumdaki öğrencilerin mezun olduklarına ilişkin 

belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri 

halinde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin 

geçici kayıtları silinecektir.

 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.

 KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 Lise veya Dengi Okul Diploması: Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi, diplomasını

kaybedenler ise "DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ’ni getirmek

zorundadırlar.

Geçici Mezuniyet Belgesi: 2016-2017 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından 

mezun olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanlar, lise 

müdürlüklerinden alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesini getirmek 

zorundadır. 



 Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne kayıt yaptıracak adaylar, tam 

teşekküllü resmi bir hastaneden alacakları eğitim süresince ve daha sonrasında 

bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen 

heyet raporu getirecektir. 

Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma 

Bölümü'ne kayıt yaptıracak adayların aşağıda belirtilen hususları kapsayacak 

şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alacakları "özel 

güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu getirecektir. 

o Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol

veya uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

o Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil

edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

o Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

o Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil

edebilecek işitme kaybı olmamak.

 Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı): Sadece Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel

Güvenlikve Koruma Bölümü'nü kazanan öğrenciler getirecektir.

Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında (13-14-15 Eylül 2017 ve 
18-19 Eylül 2017 ) kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe

aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN BANKAYA YATIRILMASI 

İkinci öğretim öğrencileri, kesin kaydını yaptırdıktan sonra 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için ödenecek 

öğrenim ücretinin 1. taksitini 13 Eylül 2017 Çarşamba gününden 19 Eylül 2017 Salı günü saat 22:00'a 

kadar T.C. Ziraat Bankası’nın ATM’lerinden Öğrenci Numaralarını girerek ödeme yapabileceklerdir. 

Öğrenim ücretini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden "Ödemeler", "Üniversite Ödemeleri", "Aksaray 

Üniversitesi" menüsünü takiben öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz. 

İkinci öğretim öğrencileri 07-19 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini yatırmadıkları takdirde

1. sınıf zorunlu derslere kayıtları üniversitemiz tarafından otomatik olarak yapılmayacaktır.

Normal öğretim(Birinci Öğretim) programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenim katkı payı 

ödemeyeceklerdir, ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir yükseköğretim kurumunun 1. 

Öğretim veya açık öğretim programında kaydınız varsa Bakanlar Kurulu kararı gereği üniversitemizde 

kayıt yaptırdığınız bölüme ait katkı payını ödemeniz gerekir. Ödemeyenlerin 1. sınıf zorunlu derslere 

kayıtları üniversitemiz tarafından otomatik olarak yapılmayacaktır. 

DERS KAYITLARININ YAPILMASI 

Öğrencilerin üniversitemize kesin kaydı yapıldıktan sonra, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 

amacıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılına ait zorunlu derslere kayıtları Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 

Katkı payı ödemesi gereken 1. Öğretim öğrencilerimiz ve öğrenim ücreti ödemesi gereken 2. Öğretim 

öğrencilerimizin 07-19 Eylül 2017 tarihleri arasında ödeme yapmadıkları  takdirde 1. sınıf zorunlu

derslere kayıtları üniversitemiz tarafından otomatik olarak yapılmayacaktır. 



Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 10. fıkrası 

uyarınca ders ekleme-ders bırakma günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi 

ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle, öğrencilerin seçmeli derslerine kayıtlarını 

yaptırabilmesi için ders ekleme-bırakma günlerinde (25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında) mutlaka 

danışmanlarıyla irtibata geçerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 

Öğrenciler, derslerin gün ve saatini kullanıcı adı ve şifresiyle http://obs.aksaray.edu.tr adresinden 

öğrenebileceklerdir. 

Kullanıcı Adı : Öğrenci numarası 

Kullanıcı Şifreniz : T.C. Kimlik Numarasının ilk beş rakamı olarak belirlenmiştir. 

 MUAFİYET 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 23 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olup, sınava girmek isteyen 

öğrencilerimizin(İngilizce Öğretmenliği hariç) kayıtlarını tamamladıktan sonra http://obs.aksaray.edu.tr 

adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine girerek öğrenci bilgi formunda bulunan "Yabancı Dil muafiyet sınavına 

girmek istiyorum" ifadesinin önündeki kutucuğu mutlaka işaretlemeleri gerekmektedir. 

Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 4. 

fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede iken aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf 

olmak isteyen öğrenciler 29 Eylül 2017 tarihinden önce Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokul Müdürlüklerine başarılı oldukları derslere ait ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 İZİN / KAYIT DONDURMA 

Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 33. maddesinde belirtilen 

mazeretler nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kesin kaydını yaptırmak için gelirken 

mazeretlerini kanıtlayan belgelerini getirerek bir dilekçe ile kesin kaydını yaptırdıktan sonra Fakülte 

Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK OLANLAR 

22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. Maddesinin 

4. Fıkrasında belirtilen Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve

çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24 Şubat 1968 tarihli ve 1005 

sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 

Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz. Bu 

durumda olan öğrenciler, durumlarını kanıtlayıcı belgelerini kayda gelirken getirmek zorundadırlar. 




