2017 ÖSYS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI HAKKINDA
ÖNEMLİ HUSUSLAR VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday öğrencilerin, kayıt işlemlerinin sorunsuz ve zamanında yapılabilmesi için aşağıda
belirtilen kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlayarak, ilan edilen kayıt gününde kayıt
merkezine şahsen getirmeleri gerekmektedir. Kayıt işlemleri 14- 19 Eylül 2017 tarihleri
arasında Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında
yapılacaktır.

Önemli Hususlar;
 18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri gerekmektedir.
 Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.


Posta yoluyla kayıt yapılamaz.

 Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 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, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna
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 sonraki tarihlerde kayıtları
yapılmayacaktır.
 Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı

bilgi için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
 Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar öğrenci belgesi taleplerini e-Devlet üzerinden ya

da kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan temin edebilirler.
 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. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve
yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.
 Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

- 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca
yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını
kaybedenler, - İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan
daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini
yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup
askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim
programına girmek için 2017-ÖSYS'ye başvurabilirler).
- Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan
askerliğini yapmamış olan adaylar: 2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim
programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu
durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar
kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona
ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların
kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam
edebileceklerdir.
 Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde
yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya
yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu
istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık
raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine,
sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen
özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi
başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan
öğrencilerin durumlarının ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilerek, alt
tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (Tam Burslu programlar hariç) kayıtlar
tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm
belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler.
 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin
bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınır. Bu yerleştirmede; - Adayın yerleştiği

programdan sonraki tercihleri (alt tercihleri) incelenerek, 2017- YGS/LYS yerleştirme
sonuçlarına göre alt tercihlerinden en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk
program tercihine (Tam Burslu programlar hariç) yerleştirme işlemi yapılır.
 İlgili yılın yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihine yerleşmek için gereken en küçük
puan şartını sağlayamayan veya alt tercihi bulunmayan adaylar, ek yerleştirmeden
yararlandırılır. Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış ise adayların ek yerleştirme
kılavuzundan yeniden tercih yapması sağlanır. Ek yerleştirme kılavuzundan tercih
yapan adaylar, en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program tercihine (Tam
Burslu programlar hariç) yerleştirilir.
 Ek yerleştirmede de yerleşemeyen veya ek yerleştirmede herhangi bir tercih yapmayan
adayların bir sonraki yıl, önceki yılda yerleşmemiş bir aday gibi işlem görmesi sağlanır.
Bireysel Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Gerekli Belgeler;


Adayın ÖSYS yerleştirme sonucunun internet çıktısı (ÖSYM Kontrol Kodu olmak
zorundadır.)



Adayın mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli
Geçici Mezuniyet Belgesi aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez).



Noter onaylı diploma fotokopisi veya aslı gibidir sureti ile kayıt işlemi
yapılamamaktadır. Diploması kayıp olan adayların mezun oldukları öğretim
kurumundan diploma kayıp belgesi getirmeleri gerekmektedir.



Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun adaylar da lise diplomasını
getirmek zorundadırlar. (Son mezun olunan üniversitenin diploması ile kayıt
yapılamaz.)



Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş adayın alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, adayın hangi okul ve
alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge getirilmesi zorunludur. (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı
düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır. Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi gerekmektedir.)



3 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)



Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak adayların
tam teşekküllü hastanelerden alınan kurul raporu getirmeleri gerekmektedir.



Sağlık Kurulu raporunu kayıt tarihine kadar temin edemeyen adaylar
taahhütname ile kayıt yaptırabilirler.



Taahhütname ile kayıt yaptıran adayların sağlık kurulu raporlarını 02.10.2017
tarihine kadar kayıt yaptırdığı birime elden teslim etmesi gerekir.



Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne kayıt yaptıracak adayların akciğer
mikrofilm raporu getirmeleri gerekmektedir.

