
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
 
Sevgili öğrenciler; 

Üniversitemize hoş geldiniz. 

 

 

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN İZLENECEK YOLLAR 
 
 
 

e-DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ: 
 

2019-YKS 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 

16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet sisteminden 

yapabileceklerdir. 

 

 

e-devlet üzerinden kaydımı nasıl yapabilirim? 
 

e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilmek için öncelikle PTT şubelerinden şifre 

almaları gerekmektedir. 

 
 

e-devlet üzerinden kaydımı hangi tarihler arasında yaptırabilirim? 

e-devlet üzerinden 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet 

üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ adresine  girerek  “e-hizmetler”  

bölümünden kayıt yaptıracaklardır. 

http://www.turkiye.gov.tr/


 

 
 

e-devlet üzerinden kayıt yaptırdım. Öğrenci numaramı nasıl 

öğrenebilirim? 

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. 

 

 

Kayıt yaptırdığıma dair belgemi nasıl alabilirim? 
 

Kayıt yaptırdığınıza dair belge çıktısını e-devlet üzerinden alabilirsiniz. 
 

 

e-devlet üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye herhangi 

bir belge vermem gerekiyor mu? 

e-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt 

tarihlerinde üniversitemize gelmeleri ve belge getirmelerine gerek 

yoktur. 

 
e-devlet üzerinden kayıt yaptıramadım. Kayıt yaptıramama nedenin 

ve izleyeceğim yolar nelerdir? 

 

 

1. Askerlik durumu nedeniyle e-devlet sisteminden kayıt yaptıramayan 

erkek  adayların bağlı  bulundukları  Askerlik  Şubesinden alacakları 

“Yükseköğretime Kayıt Yaptırmasında Askerlik Yönünden Sakınca 

Yoktur” ibaresini içeren belge ile 2019- YKS sonuç belgesinde belirtilen 

kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. (Öğrenciler kesin kayıttan önce 

mutlaka internetten ön kayıt yapacaklardır. Ön kayıt işlemi için 

https://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek “ön kayıt” bölümünden 

ön kayıt yaptıracaklardır.) 



 

2. 2019-YKS  sonucunda  Üniversitemiz  Yükseköğretim  programlarına 

kayıt hakkı kazanan ancak liseden mezun olamayan veya Lise 

mezuniyet bilgilerinin sistemde olmaması nedeniyle e-devlet 

sisteminden kayıt yaptıramayan adaylar Online kayıt sistemi 

üzerinden https://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek “yeni kayıt” 

bölümünden kayıt yaptıracaklardır. (UYARI…Bu   öğrencilerin    31         Aralık 

2019 tarihine kadar Lise Diplomalarını  getirmemeleri  durumunda 
 

kayıtları silinecektir.) 
 

 
 
 

ONLINE KAYIT SİSTEMİ (ÖBİSİS)’DEN KAYIT İŞLEMLERİ: 
 

 

2019-YKS 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 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında ÖBİSİS (Öğrenci Bilgi 

Sistemi) sisteminden yapabileceklerdir. 

 

Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kaydımı nasıl yapabilirim? 

Online kayıt sistemi üzerinden https://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 19-23 Ağustos 

2019 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. 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 2019- YKS 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- YKS sonucuna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yukarıda 

belirtilen Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan 

adaylar, kesin kayıt işlemlerini 2019-YKS 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. 

http://obisis.erciyes.edu.tr/


 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
 

 

1. 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. 

 
 

3. 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. 



 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR: 
 

 

1. Adayların kayıt için bizzat ya da Vekâlet verdiği şahsın başvurmaları 

gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. (e-devlet   sisteminden  ya da  

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. 

 

6. “ 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. 
 

 

7. 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. 

 

DERS KAYDI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR: 
 

 

İlk kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 

Güz yarıyılı Ders kayıtlarını 09-17 Eylül 2019 tarihleri arasından ÖBİSİS’ten 

yapacaklardır. (Ders kaydı ile ilgi duyurumuz daha sonra 

http://www.erciyes.edu.tr web sayfamızdan ilan edilecektir.) 

 
 

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 09-17 Eylül 2019 tarihleri arasında 

mutlaka öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerde 

öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilik hakkı elde edemeyecek ve 

öğrenimlerine devam edemeyeceklerdir. 

http://www.erciyes.edu.tr/


 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ZORUNLU VEYA İSTEĞE 

BAĞLI HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLERE YERLEŞTİRİLEN 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 
 

 
Sınav ve Ders Takvimi 

 Kısmen Yabancı Dille -Yabancı Dille ve İsteğe Bağlı Eğitim Yapan 
Hazırlık Sınıfına Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler Için; 

 
 

 

 Yeterlilik Sınavı Başvuru Tarihleri:  02.09.2019-06.09.2019 tarihleri 

arasında  http://ydyo.erciyes.edu.tr/kayit sayfasından 
yapılacaktır. 

 Kısmen Yabancı Dille Eğitim Yapan Fakültelerin  Yeterlilik Sınav 

Tarihi: 09-11 Eylül 2019 
 

 Yabancı Dille Eğitim Yapan Fakültelerin  Yeterlilik Sınav Tarihi:     

             11-12-13 Eylül 2019 

 
 Sınav Yeri: Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

 Ders Başlangıcı: 16 Eylül 2019 
 

!! Bütün Öğrencilerin http://ydyo.erciyes.edu.tr/kayit sayfasından 
dönem kaydı yapması zorunludur. 
 

!!! Yeterlilik Sınavı  ile muaf olamayan veya sınava girmeyen öğrenciler 

zorunlu hazırlık sınıfına başlarlar ve başarılı olamazlar ise hazırlık sınıfını 

tekrar etmek zorunda kalırlar. İkinci yıllarında da başarısız olan 

öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Yada istedikleri takdirde Türkçe 

eğitim yapan başka bir üniversiteye geçiş yapabilirler. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://ydyo.erciyes.edu.tr/kayit
http://ydyo.erciyes.edu.tr/kayit


 
 

 
 

2019-2020 akademik yılında başarısız olup sınıf tekrarı yapacak 
Kısmen Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümlerin Öğrencileri için 

 

 Yeterlilik Sınavı Başvuru Tarihleri: 26.08.2019-06.09.2019 tarihleri 

arasında  
 Sınav Tarihi: 09-11 Eylül 2019 

 Sınav Yeri: Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

 

!! 2018-2019 akademik yılında başarısız olup sınıf tekrarı yapacak öğrenciler 

için 26 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında yerinde ders kayıt işlemi 
yapılacaktır. ( Kayıtlar Yabancı Diller Yüksekokuluna şahsen yapılacaktır.) 

 

 

Kısmen Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümler: 

 

 

Mühendislik Fakültesi 

 

 Bilgisayar Mühendisliği (I. ve II. Öğretim)  

 

 Makine Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

 İktisat (I. ve II. Öğretim) 

 İşletme (I. ve II. Öğretim) 

 

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

 

Uçak Elektrik-Elektronik (I. ve II. Öğretim) 

 

 

 

Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerimizin  Web sayfamızda ilan edilecek  
olan tarihler arasında  http://ydyo.erciyes.edu.tr/kayit  sayfasında öğrenci 

bilgileri ile giriş yaparak Seviye Tespit Sınavına katılacaklardır.  

 

 

 



 

Seviye Tespit ve Yeterlilik  Sınavı 

 

 

 Seviye Tespit Sınavı yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için zorunludur. 

Seviye Tespit Sınavında seviyelere ayrılmış olarak 40 soru 
bulunmaktadır. Bu sınavda 85 ve üzeri not alan öğrencilerimiz 

Yeterlilik  Sınavına kayıt hakkı kazanacaklardır. Öğrencilerimiz bu 
sınavdan aldıkları notlara göre kurlara yerleştirileceklerdir. Sınava 

girmeyen öğrencilerin yerleştirilecekleri kur dışında herhangi bir eğitim 
alamayacakları için doğacak sorunlardan kendileri sorumlu olacaklardır. 

 
 

 Ayrıca belirtilen sayfa üzerinde 2019-2020 yılı 1. Döneminden 

yüksekokulumuzda öğrencilerimizin dönem kaydını yaptırmaları 

gereklidir. Dönem kaydı yaptırmayan öğrenciler derslere girme hakkını 

kaybedeceklerdir. 

 

 

 Yeterlilik  Sınavına kayıt olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olmak 
için; 

1. Aşaması 09.09.2019 Pazartesi günü yapılacak olan iki aşamalı 

Yeterlilik  sınavına   girebileceklerdir. 
 

 

Bu sınavda başarılı olmak için; 

 

1. Aşama sınavından “dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama”   

en az 60 puan,  

2. Aşama sınavından (dinleme ve yazma sınavları) en az 50 puan almaları ve 

1. ve 2. Aşama sınavlarının ortalamasının ise 60 olması gerekmektedir. 

Bu değerlendirmede  1. aşamanın ağırlığı %60, II. Aşamanın ağırlığı % 40 
olarak hesaplanır. 
 

 

1. Aşamada başarılı olamayan öğrenciler 2. Aşamaya giremezler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan Fakülte ve Yüksekokullar: 
 

 

-Mühendislik Fakültesi 

-Tekstil Mühendisliği (I. Öğretim) 

-Biyomedikal Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Endüstri Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Enerji Sistemleri Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Gıda Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Harita Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-İnşaat Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Metalürji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Mekatronik Mühendisliği (I. ve II. Öğretim) 

-Sağlık Bilimleri Fakültesi (Tüm bölümler) 

-Tıp Fakültesi 

-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

-Uçak Gövde-Motor Bakim (I. ve II. Öğretim) 

-Havacilik Yönetimi (I. ve II. Öğretim) 
 

 
 

 Hazırlık Sınıfını isteğe bağlı olarak okuyacak öğrenciler, Yabancı Diller 

Yüksekokulu web sayfasındaki duyurular kısmında Seviye Tespit 
Sınavına ait   tarihler ilan edilecek olup verilen link üzerinden  Seviye  

Tespit Sınavına gireceklerdir. Sınava girmek  zorunludur. Bu sınava 
girmeyen öğrenciler yerleştirilecekleri kur dışında her hangi bir kurda 

eğitim alamayacakları için doğacak sorunlardan kendileri sorumlu 
olacaklardır. 

 

(!)  İsteğe Bağlı hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin öğrencileri,   

09-11 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan Yeterlilik sınavına 
giremezler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümler: 
 

 

 İngilizce Öğretmenliği-İngiliz Dili ve Edebiyatı- Rus Dili ve 
Edebiyatı Bölümlerine  yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler ile 

2019-2020 akademik yılında  başarısız olup sınıf  tekrarı yapacak 
öğrenciler için ; 

 

  
 
 

İngilizce öğretmenliği- İngiliz Dili ve Edebiyatı- Rus Dili ve Edebiyatı 

bölümlerine  kayıt yaptıran öğrenciler istedikleri takdirde, hazırlık sınıfından 

muaf olmak için 1. Aşaması 11 Eylül 2019 Çarşamba günü yapılacak olan 

iki aşamalı Yeterlilik sınavına girebilirler.  

 Sınavın “Dilbilgisi , Kelime bilgisi ve okuduğunu anlama bölümlerini 

kapsayan I. Aşamasından 100 üzerinden en az 70 puan alamayan 

öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez.  

 

 Yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsayan II. Aşama 

sınavından da ortalama en az 70 puan alan öğrenci hazırlık sınıfından 

muaf olur. 

 

 

Yeterlilik  Sınavı ile muaf olamayan veya sınava girmeyen öğrenciler zorunlu 

hazırlık sınıfına başlarlar ve başarılı olamazlar ise hazırlık sınıfını tekrar etmek 

zorunda kalırlar. İkinci yıllarında da başarısız olan öğrencilerin 

üniversite ile ilişiği kesilir.  
 

2019-2020 akademik yılında başarısız olup sınıf tekrarı yapacak 
Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümlerin Öğrencileri için 

 

 Yeterlilik Sınavı Başvuru Tarihleri: 26.08.2019-06.09.2019 tarihleri 

arasında  

 Sınav Tarihi: 11-12-13 Eylül 2019 

 Sınav Yeri: Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
 

!! 2018-2019 akademik yılında başarısız olup sınıf tekrarı yapacak öğrenciler 

için 26 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında yerinde ders kayıt işlemi 
yapılacaktır. (Kayıtlar Yabancı Diller Yüksekokuluna şahsen yapılacaktır.) 
 

 
 



 
 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ PROGRAMLARINI YENİ KAZANAN VE DAHA ÖNCE 

HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN, 2019-2020 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET 
 

SINAV TARİHİ, SAATİ VE SINAV YERİ AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR. 
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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. 


