Sevgili öğrenciler;
2021-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli belge
ve kayıt işlemleri için açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

Elektronik Kayıt İşlemleri:
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden
sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universiteekayit_adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini
gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin
başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemi yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olup Üniversitemize
kayıtlarla ilgi olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar en yakın PTT şubesine nüfus cüzdanları ile müracaat ederek edevlet şifresi alabileceklerdir.

Şahsen Kayıt İşlemleri:
Kayıt Tarihi : 17 Eylül 2021 – 24 Eylül 2021
Kayıt Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir / MERSİN
İlçelerde yer alan okulları kazanan öğrencilerin kayıtları ilçelerde yapılacaktır.

Kayıtta İstenecek Belgeler:
1-Önlisans diploması ve Lise Diplomasının aslı ya da onaylı örneği
2-1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden
alacakları askerlik durum belgesi.
3-Katkı payını ödediğine dair dekont.(İkinci Öğretim Öğrencileri)
4-2 adet 4,5 cm X6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf.
5-Kimlik fotokopisi.
6-Öğrenci Kayıt Belgesi (1 Adet)
7-Kayıt Bilgi Formu (1 Adet )
8-Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programına kayıt yaptırabilmek için
öğrencilerin; a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar
Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları
sağlamaları, b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık
Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık
Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

Ders Kayıt İşlemleri:
2021 -2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 13-24 Eylül 2021
tarihleri arasında yapılacaktır.

Yeni Yerleşen Öğrencilerdeki Obs Şifre Bilgisi
Yeni yerleşen Öğrenciler, Öğrenci numaralarını https://obs.mersin.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
adresinden öğrenebileceklerdir. Şifre için ise Öğrenci giriş ekranındaki "Şifre Sıfırlama" butonuna
basılarak e-posta ile şifre alması sağlanacaktır.
İşlem adımları aşağıda belirtilmiştir.

İzin/Kayıt Dondurma:
Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini mazereti nedeniyle yerine getiremeyen
öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bulunması ve bu istemin ilgili yönetim kurulunca
değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden
öğrenimine devam eder. Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurma isteminde
bulunabilir. Lisans programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması
halinde ilgili Alt Birim Kurul Kararıyla en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir. Kayıt dondurulan süre toplam
öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt dondurma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim öğretimin başladığı ilk
dört hafta içerisinde ilgili Alt Birime yapılır. Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleşip
kayıt yapan öğrencilere, Türkçe düzeylerini yeterli düzeye getirmek üzere tanınan izin süresi ikinci
fıkrada tanımlanan süreye dahil değildir.
Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili Yönetim Kurulu Kararıyla
dondurulabilir: a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması, b) 2547
sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime
Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması,
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler
nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, ç) Öğrencinin yabancı dil
öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi, d) Öğrencinin tutukluluk hali, e) Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, Yükseköğretim Kurumundan
çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması, f) Öğrencinin hangi nedenle olursa
olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, g) İlgili Birim
Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

İzinli sayılmak isteyen öğrenciler kesin kaydını yaptırdıktan sonra gerekçelerini belgeleyerek bir dilekçe
ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından Muaf Olacak Öğrenciler:
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı yabancı dil yeterlilik sınavından muaf olacak öğrenciler:

1- En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğretim görüp, ortaöğrenimini
bu kurumlarda tamamlayanlar.

2- Son beş yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından
uluslararası sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde(CEFR) gösterilen
yabancı dil sınavlarının birinden, tamamen(%100) yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı
öğrenciler için B2 (100 üzerinden 75,00-94,99 puan), kısmen (en az %30 oranında) yabancı dille
öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B1 (100 üzerinden 60,00-74,99 puan) seviyesine
eşdeğer puan alanlar yabancı dil yeterlilik sınavından muaf olacaklardır. Bu puan beş yıl süreyle
geçerlidir.

3- Son iki yıl içinde, Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda zorunlu hazırlık sınıfı öğretimi
almış ve başarılı olmuş öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından muaf olacaklardır.
4- Muafiyet başvuruları, yabancı dil yeterlilik sınavı tarihinden en geç on iş günü önce Yabancı Dil
Eğitiminin verildiği birime yazılı olarak yapılır. Başvuruların (Başvuru tarihleri web sayfamızda ilan
edilecektir) önce Yabancı Diller Yüksekokulu'na yazılı (dilekçe ve yabancı dil belgesi ile) olarak
yapılması gerekmektedir.

5- Herhangi bir üniversitede zorunlu hazırlık sınıfı okuyup başarılı olmuş ve daha sonra ÖSYM
tarafından Üniversitemiz programlarından birine yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil zorunlu hazırlık
sınıfından muaf olmak için akademik yılın başında yapılan yeterlilik sınavlarına girmek ve başarmak
zorundadır. Üniversitemiz Yabancı Diler Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet sınavından alınan
puan üç yıl süreyle geçerlidir.

6- Bu muafiyet kriterleri, öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı ön lisans, lisans veya
lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de geçerlidir.

Ders Muafiyeti:
Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan
almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebinde
bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı derslerinin
başladığı ilk haftanın son işgününe kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir
belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate
alınmaz.
Not: Kayıt esnasında sorun yaşamanız halinde sorununuzu açıklayıcı bir şekilde ifade eden bir
elektronik postayı ogrencidestek@mersin.edu.tr adresine gönderiniz. Sorununuz ile ilgili durum
incelenip size bilgi verilecektir.
-Kayıt şahsen veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile kayıt yaptırabileceklerdir.

Not: Transkript Belgesi ve ders içeriklerinin ders muafiyet işlemlerini yapılabilmesi için öğrencinin
yerleştiği Fakülte/Yüksekokul' a teslim edilmesi gerekmektedir.

