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E-KAYIT İŞLEMLERİ: 

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitemiz 

Fakültelerine Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adaylar, kayıtlarını 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında 

(saat 23:59'a kadar) e-devlet üzerinden elektronik kayıt (e-kayıt) yolu ile yapabileceklerdir. E-kayıt 

yaptırabilmek için öğrencilerimizin (e-devlet şifresi yok ise) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almak 

zorundadırlar. Daha sonra “https:// www.turkiye.gov.tr/” adresinden “Üniversite E-Kayıt” seçeneği 

aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. 

 E-kayıt yapanların Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına ve evrak teslim 

etmelerine gerek yoktur. 

 Öğrencilerimiz, e-kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını 

yaptırarak eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. 

 Zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversitemize gelerek kayıt 

yaptıracaklardır. 

 

E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ: 

Üniversitemize bağlı Fakültelere, YKS Ek Yerleştirme sonucunda yerleşen ancak zorunlu 

nedenlerle e-kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında (saat 

17:00'ye kadar) Öğenci İşleri Daire Başkanlında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 

E-Kayıt yaptıramayan adaylardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmektedir. 

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER; 

 Kayıt esnasında sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan 
kayıtta, lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir. 

 
ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, 
yükseköğretime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda 
herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir. 

 

KAYIT İŞLEMLERİ 
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KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR: 

1. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerden belge istenmemektedir.  

2. Adayın kayıt için bizzat başvurması (elektronik kayıt hariç) veya noterden vekâletname 

getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir. Posta ile kayıt yapılmaz.  

3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez. 

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

6. Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler 

için kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki adayların, bir dilekçeyle 

birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 

ilk 2 hafta içinde kayıtlı olduğu birime vermeleri gerekir. 

7. Kayıt sırasında bildirilen “cep telefonu” ve “e-mail” adresine Üniversitenin güncel haberleri, 

önemli duyuruları ve gerektiğinde internet hesabı şifreleri gönderilecektir. İletişim bilgilerinin 

bu doğrultuda güncel tutulması gerekmektedir. 

8. Yeni kayıt yaptırıp 1. sınıfta eğitime başlayacak öğrencilerimizin zorunlu dersleri, ilgili 

birimler tarafından yüklenecektir. 

9. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun 

olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde 

yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına 

ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri 

halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici 

kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan 

adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

10. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yapılamayacağından bu 

durumdakilerin, elektronik kayıt ekranında kaydının yapılabilmesi için kaydına engel olan 

eski kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan ilişik kesmeleri gerekecektir. 

11. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin öğrenci otomasyonuna girebilmeleri için; 

Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası   

Şifre : T.C. Kimlik Numarası 

 

NOT: Üniversitemize ait güncel duyuruları  https://oidb.sivas.edu.tr/ adresinden takip edebilirsiniz. 

ÖNEMLİ BİLGİLER 


