
 
 
 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
 
Sevgili öğrenciler;                                                                           

Üniversitemize hoş geldiniz.                                                            

 

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN İZLENECEK YOLLAR 

 

ONLINE KAYIT SİSTEMİ (ÖBİSİS)’DEN KAYIT İŞLEMLERİ: 

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (2017-ÖSYS Ek Yerleştirme) 

sonucuna göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz 

yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adaylar (Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, ve Halil 

Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “İlk ve Acil Yardım” 

Programına hariç) kesin kayıt işlemlerini 13-19 Eylül 2017 tarihleri 

arasında ÖBİSİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) sisteminden yapabileceklerdir. 

Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kaydımı nasıl yapabilirim?  

Online kayıt sistemi üzerinden http://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek 

“yeni kayıt” bölümünden kayıt yaptıracaklardır. 

 

Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kaydımı hangi tarihler 

arasında yaptırabilirim? Online kayıt sistemi üzerinden 13-19 Eylül 2017 

tarihleri arasında yaptıracaklardır.  

 
Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) yaptırdığıma dair belgemi nasıl 

alabilirim?  

Kayıt yaptırdığınıza dair belge çıktısını (öğrenci belgesini) ÖBİSİS üzerinden 

alabilirsiniz.  

Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra 

üniversiteye herhangi bir belge vermem gerekiyor mu?  



 
 
 

 

Kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize 

gelmeleri ve belge getirmelerine gerek yoktur. 

 

Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kayıt yaptıramadım. Kayıt 

yaptıramama nedenin ve izleyeceğim yolar nelerdir? 

1. ÖBİSİS sistemi üzerinden kayıt yaptıramayanların (Askerlik durumu, 

mezuniyet durumu vb.) kayıt işlemleri için 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme 

sonuç belgesinde belirtilen kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

2. Askerlik durumu nedeniyle ÖBİSİS sisteminden kayıt yaptıramayan 

erkek adayların bağlı bulundukları Askerlik Şubesinden alacakları 

“Yükseköğretime Kayıt Yaptırmasında Askerlik Yönünden Sakınca 

Yoktur” ibaresini içeren belge ile 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuç 

belgesinde belirtilen kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

3. Lise mezuniyet bilgilerinin sistemde olmaması nedeniyle ÖBİSİS 

sisteminden kayıt yaptıramayan adayların Lise diplomaları ile birlikte 

2017-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuç belgesinde belirtilen kayıt tarihinde 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

 

4. 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme sonucunda Üniversitemiz Yükseköğretim 

programlarına kayıt hakkı kazanan ancak liseden mezun olamayan 

adayların; halen öğrencisi oldukları Lise Müdürlüğünden alacakları son 

sınıfta oldukları ancak mezuniyet hakkı elde edemediklerine dair 

resmi yazı ile birlikte 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuç belgesinde 

belirtilen kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Bu 



 
 
 

 

öğrencilerin 29 Aralık 2017 tarihine kadar Lise Diplomalarını 

getirmemeleri durumunda kayıtları silinecektir.)  

 

ŞAHSEN ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT İŞLEMLERİ: 

Aşağıda belirtilen Fakültelere/Meslek Yüksekokuluna, 2017-ÖSYS Ek 

Yerleştirme sonucuna göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında girmeye hak 

kazanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini 13-19 Eylül 2017 tarihleri 

arasında şahsen adı geçen fakülte dekanlıklarına/yüksekokul 

müdürlüklerine yapabileceklerdir. 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. Ön kayıt işleminden sonra kayıt işlemi için                                  

adayların 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuç belgesinde belirtilen kayıt 

tarihinde;  

- Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,  

- “İlk ve Acil Yardım” programı (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu) için fakülte dekanlıklarına ve yüksekokul müdürlüğüne, 

Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya 

da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı. (Başarı belgesi mezuniyet 

belgesi yerine kullanılmaz.) 

2. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak 

alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi 

okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge getireceklerdir. 

(Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi METEM programlarından mezun 



 
 
 

 

olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin 

adı yazılmaktadır.) 

3. 1 adet 4,5cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 

4. Nüfus Cüzdan fotokopisi 

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

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. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 

programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, 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.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının 

zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; 

erkek öğrencilerde 1,65m’den, kız öğrencilerde 1,60m’den kısa 

olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son 

iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında 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. 

7. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinde 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. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt 

yapılmaz.(ÖBİSİS’ten kayıt yaptıranlar hariç)  

2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul 

edilmez.  

3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir 

hak iddia edemez. 

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında gerekli yasal 

işlemler yapılır. 

DERS KAYDI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR: 

 

İlk kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 

Güz yarıyılı Ders kayıtlarını 11-19 Eylül 2017 tarihleri arasından ÖBİSİS’ten 

yapacaklardır. (Ders kaydı ile ilgi duyurumuz http://www.erciyes.edu.tr 

web sayfamızdan ilan edilmiştir.) 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR: 

 

Normal Öğretim programlarına yerleşen öğrenciler ücret ödemeyeceklerdir. 

İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerimiz bulundukları yerdeki 

en yakın T.C Halk Bankası şubeleri ve ATM’lerinden veya internet 

şubesinden T.C. kimlik numaraları ile 11-19 Eylül 2017 tarihleri arasında 

mutlaka öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerde 

öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilik hakkı elde edemeyecek ve 

öğrenimlerine devam edemeyeceklerdir. 



 
 
 

 

 

 

DERS İNTİBAKI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR: 

 

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler,(Önlisans ve Lisans yönetmeliğinin 

14 maddesi 6 bendine göre) daha önce yükseköğretim kurumlarında 

başarmış oldukları dersler için en geç Güz Döneminin başlamasını takip 

eden iki hafta(15 gün) içerisinde Öğrenci işleri daire başkanlığına gelerek 

intibak işlemini başlatması gerekmektedir. İntibak işlemi kayıt 

işleminden sonra 1 kere yapıldığından bu işlemi yaptırmayan öğrenciler 

intibak haklarından vaz geçmiş sayılırlar. İntibak işlemini başlatan 

öğrenciler ÖBİSİS üzerinden daha önceki öğrenimine ait ders bilgilerini 

ve notlarını sisteme girdikten sonra not durum belgelerini ve ders 

içeriklerini intibak komisyonlarına şahsen teslim etmek zorundadır. 

Komisyon tarafından yapılan intibak işlemi sonunda öğrenciler bu rapor 

neticesinde almaları gereken dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır. 

 


