ÜNİVERSİTE YENİ KAYIT KILAVUZU
Üniversitemize ÖSYS, ÖSYS EK, DGS kontenjanından merkezi olarak yerleştirilen öğrencilerin
kayıtları aşağıdaki şekilde yapılır.
1. Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapılır. Sol taraftaki menüde bulunan “Kayıt İşlemleri” tıklanır.

2. Açılan sekmede “Yeni Kayıt İşlemleri” tıklanır. Karşınıza bir sonraki ekran gelecektir.

3. Açılan “Sınav Türü” ve “Yılı” seçilir. Filtre kullanılarak isim soy isimden gelen öğrencinin bilgileri
girilerek “Ara/Bul” tıklanır gelen öğrenci seçilerek “Öğrenci Kayıt” tıklanır. Karşınıza bir sonraki
ekran gelir. Öğrencinin ön kayıt yapmadığı “Başvuru no” kısmında anlaşılır. Başvuru no yok ise
öğrenci ön kayıt yapmamıştır.

4. Açılan ekran da gerekli kontroller yapılır. “Lise Mezuniyet Durumu” ve “Askerlik Durumu”
kontrolü yapılır. Program için gerekli belgeleri getirmedi ise “Getireceği Tarih” yazılır ve
“kaydet” butonu tıklanarak kayıt tamamlanır.

5. Adaylardan; ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava
girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize -geçici kayıtları- yapılacaktır
Bu adayların kayıtları için “Lise Diploması Yok” tıklanır. Kaydet butonu “Geçici Kaydet”
döner. “Geçici Kaydet” tıklanarak kayıt tamamlanır.

KAYITLARLA İLGİLİ HUSUSLAR
1- Üniversitemizi kazanan aday öğrencilerden, bireysel (yüz yüze) yapılan kesin kayıtlarında
-T.C. kimlik kartı dışında- herhangi bir belge talep edilmemektedir.

2-

Ancak aşağıda belirtilen programlara yerleştirilen aday öğrencilerden; ilgili programın
altında belirtilen bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Bu bilgi ve belgeler olmadan kesin
kayıt işlemi yapılamaz.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım

-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)
- 2.sınıfta
araç kullanmanın zorunlu olması sebebiyle 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla
17 yaşını tamamlamış olmaları;
-Erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, ağırlığı boy uzunluğunun
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
ağırlığında olmak; (Örn: Boyu 165 cm ise kilosu en çok 70 veya en az 50 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.
Gazipaşa M.Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv
Kaydı bulunmadığını belgelemek.
- Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu
almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
Gazipaşa M.Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
- Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak, (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak
ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta
olmak) (Örn: Boyu 170 cm ise kilosu en çok 75 veya en az 55 olmak)
- Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak, (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak)
(Örn: Boyu 170 cm ise kilosu en çok 75 veya en az 55 olmak)
- Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık
kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)
Yetkili sağlık kurumları listesine ulaşmak için tıklayınız
- Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb.
bulunmamak,
Not: Koşullarda istenen boy ve kilo bilgilerinin de sağlık raporunda yer alması gerekmektedir.

3- Adaylardan; ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava
girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize -geçici kayıtları- yapılacaktır. Bu
adayların
mezun
olduklarına
ilişkin
belgelerini,
31 Aralık 2018 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda
olup belirlenen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır.
4- Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime
devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu
açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini
kesmeden, Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.
5- Askerlik durumu kayıt olmaya engel olmayacaktır.
6- Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime
devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu
açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini
kesmeden, Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.
7- Ayrıca öğrenci dosyası tutmaya gerek bulunmamaktadır.

