ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt
işlemleri 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sistemlerden yapılacaktır.
E-DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ:
2019-DGS sonuçlarına göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim
programlarına girmeye hak kazanan adaylar (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi’nin Uçak Mühendisliği bölümü dışındaki diğer bölümleri hariç)
kesin kayıt işlemlerini 09-11 Eylül
2019 tarihleri arasında e-devlet sisteminden
yapabileceklerdir.
Kayıt işlemlerini e-devlet sisteminden tamamlayan öğrencilerimizin öğrenci numaraları
24 saat içerisinde cep telefonlarına SMS yoluyla bildirilecektir. https://kontrol.erciyes.edu.tr
sitesinden de kayıt yapılıp yapılmadığını online kontrol edebileceklerdir.
ONLINE KAYIT SİSTEMİ (ÖBİSİS)’DEN KAYIT İŞLEMLERİ:
2019-DGS sonucuna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim
programlarına girmeye hak kazanan adaylar ( Sağlık Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi’nin Uçak Mühendisliği bölümü dışındaki diğer bölümleri hariç)
kesin kayıt işlemlerini 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖBİSİS (Öğrenci Bilgi Sistemi)
sisteminden yapabileceklerdir.
-Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden https://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek “yeni
kayıt” bölümünden kayıt yapılabilecektir.
-Online kayıt sistemi üzerinden 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıt yapılabicektir.
-Kayıt yaptırdığınıza dair belge çıktısı (öğrenci belgesi) ÖBİSİS üzerinden alınabilecektir.
Online (ÖBİSİS) veya E-Devlet Sistemi Üzerinden Kayıt Yaptıramayan Adayların
İzlemesi Gereken Yollar
Askerlik durumu nedeniyle ÖBİSİS ve/veya E-Devlet sisteminden kayıt yaptıramayan
erkek adayların bağlı bulundukları Askerlik Şubesinden alacakları “Yükseköğretime Kayıt
Yaptırmasında Askerlik Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini içeren belge ile 2019- DGS
sonuç belgesinde belirtilen kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
ŞAHSEN ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT İŞLEMLERİ:
- Sağlık Bilimleri Fakültesine,
- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine (Uçak Mühendisliği Bölümü hariç),
2019- DGS sonucuna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yukarıda belirtilen
Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt
işlemlerini 2019-DGS sonuç belgesinde belirtilen tarihlerde ve adreslerde şahsen veya
Vekâletle yaptıracaklardır. Öğrenciler kesin kayıttan önce mutlaka internetten ön kayıt
yapacaklardır. Ön kayıt işlemi için http://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek “ön kayıt”
bölümünden ön kayıt yaptıracaklardır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
(Şahsen Üniversiteye Gelerek Kayıt Yaptıracaklar için)
1-) Adayın mezun olduğu Meslek Yüksekokulu diploması veya Çıkış Belgesi.(Aslı ve
Fotokopisi)
2-) Erkek adaylardan 1999 ve daha eski doğumlu olanların askerlikle ilişkisi olmadığına dair
belge. (Askerlik Şubelerinden alınacak)
3-) 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
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4-) Nüfus Cüzdan fotokopisi
5-) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Uçak
Mühendisliği Bölümü hariç) bölümlerine kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden
eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal
engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekmektedir.
6-) İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümüne kayıt yaptıracak adayların, Türkiye’deki İlahiyat
önlisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
7-) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel
ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan
öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan
veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programlara devam
edemezler.
8-) “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi
Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629
sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa
ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki
maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref
aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti
alınmayacaktır.
9-) Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli
ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair
raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim
ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde,
kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz
edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar
yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Online (ÖBİSİS) veya e-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca
kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri ve belge getirmelerine gerek yoktur.
2- Şahsen müracaat ederek kayıt yaptırması gereken adayların kayıt için bizzat
başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
3- Kayıt için istenen belgelerin aslı ile birer fotokopisi getirilmelidir.
4- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
5- Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.
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