
2019 DGS KAYIT DUYURUSU 
 2019-DGS ile Üniversitemizin bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri 09-

13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı 

üzerinden sunduğu  "Üniversite E-Kayıt"  uygulamasını tıklayarak,  https://www.turkiye.gov.tr/yok-

universite-ekayit_adresi üzerinden 09-11 Eylül 2019 saat 23:59'a  kadar elektronik kayıt işlemlerini 

gerçekleştirebileceklerdir. 

 

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylardan herhangi bir belge istenmeyecektir. 

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi 

içinde başvurmaları gerekmektedir. 

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. 

  

E-devlet kapısı üzerinden yapılan elektronik kayıt işlemi yapmayan veya yapamayan 

adaylar Kesin Kayıtları;  09 - 13 Eylül 2019 tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Bu süre 

içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını 

kaybedecektir. 

  E-devlet kapısı üzerinden yapılan elektronik kayıt işlemi yapmayan veya yapamayan 

adaylar Kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuramayan adayların noter 

vekaleti verdiği kişi aracılığıyla kayıtları yapılacaktır. Posta yolu ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

  

  

E-devlet kapısı üzerinden yapılan elektronik kayıt işlemi yapmayan veya yapamayan 

adaylardan KESİN İÇİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

  

1-  2019 ÖSYS DGS Sonuç Belgesi:  Adayların ÖSYM’nin ilgili web sayfasından barkodlu 

belgelerini almaları yeterlidir. 

2-  4 Adet Fotoğraf (4,5 X 6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

3-  MYO diplomasının aslı ve fotokopisi, 

4-  Transkript onaylı örneği, 

5-  Ders içerikleri (Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Bölüm başkanlığına dilekçe ile teslim 

edilmesi gerekir) 

  

 E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adaylar DERS KAYIT İŞLEMLERİNİN 

YAPILABİLMESİ İÇİN onaylı Transkript belgelerini ve onaylı ders içeriklerini yerleştikleri Bölüm 

Başkanlıklarına en geç 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. 

    

 

 

  

https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekay%C4%B1t
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekay%C4%B1t


Şartlı Kayıt İşlemleri : 

DGS ile üniversitemize yerleşen öğrencilerimizden önlisans programından mezun 

olamayanlar; 2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından 

mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını 

tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans 

öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı 

başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 

ile ilgili, 31/07/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur. 

  

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

ödemeyeceklerdir, ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir yükseköğretim programında 

kaydınız varsa Bakanlar Kurulu kararı gereği üniversitemizde kayıt yaptırdığınız bölüme ait öğrenci 

katkı payını ödemeniz gerekir. 

  
 


