Sevgili Öğrenciler;
Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.
Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
Üniversitemize Ek Kontenjan ile yerleşen öğrencilerimizin kayıtları E-Devletten (5-7 Ekim
2020 tarih ve 23:59 saatleri arasında) ve şahsen ( 5-9 Ekim 2020 tarih ve 17:00 saatleri
arasında) yapılmak sureti ile gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili yapılması gereken süreçler
aşağıda açıklanmıştır.
Şahsen kayıtları alınacak öğrencilerimiz dışında, E-Devletten kayıt yapacak
öğrencilerimiz (telefon, mail vb iletişim yöntemlerinin kullanılmaması) duyuruyu dikkatli
okumaları yeterlidir.
ÜNİVERSİTEMİZE 2020-YKS EK KONTENJAN İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN
ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemize 2020-YKS Ek Kontenjan ile yerleşen adaylar 5-7 Ekim 2020 tarih ve 23:59
saatleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresine E-Devlet şifresiyle girerek ‘e-Hizmetler’
sekmesinden açacağı sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı’ başlığı
altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini yaparak kayıt yaptırdıklarına dair
belge almaları 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 e-devlet şifresi alabileceklerdir.

Elektronik kayıt yapılabilecek programlar için tıklayınız.
ÜNİVERSİTEMİZE 2019-YKS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN ŞAHSEN KAYIT
İŞLEMLERİ
2020 YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir programına yerleştirilen adaylardan edevlet sistemi üzerinden kayıt yaptırmayan veya çeşitli nedenlerden dolayı kesin kayıt işlemleri
yapamayan öğrenciler ile;
Denizcilik Meslek Yüksekokulu:
Gemi Makineleri İşletme Programına
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programına
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) Programına
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programına
Deniz ve Liman İşletmeciliği(İÖ) Programına

Tıp Fakültesine, Eczacılık Fakültesine, Diş Hekimliği Fakültesine
Hemşirelik Fakültesi:
Hemşirelik Programına
İçel Sağlık Yüksekokulu:
Ebelik Programına yerleşen adaylar 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen
veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile kayıt yaptırabileceklerdir.
Şahsen Müracaat İle Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya
da yeni tarihli mezuniyet belgesi.(Lise mezuniyet belgesinin fotokopisinin kayıt esnasında
belgenin aslı ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Mezun Durumda olmayan adaylar ilgili
2020-Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu 4. Yükseköğretim Programlarına
Kayıt İşlemleri kısmını okumaları gerekmektedir.)
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun
olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında
okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).
c) 2 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf.
ç) Sağlık Raporu; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
Programı, İçel Sağlık YO Ebelik Programlarına yerleşen öğrenciler için tam teşekküllü Kamu
Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.
d)Öğrenci Kayıt Belgesi (1 Adet)
e)Kayıt Bilgi Formu (1 Adet )
f) Üniversitemiz Programlarına yerleşen erkek öğrencilerden askerlik sorunu olanların
“Yükseköğretim Kurumuna kaydında sakınca olmadığına” dair askerlik şubelerinden alınacak
belge ile kayıt yapmaları gerekmektedir.
g) Ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun
aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar için kurumlarından
alacakları 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezun olabileceklerine dair belge

KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER:
a) Adayların kayıt için bizzat ya da öğrenci adına düzenlenmiş noter vekaleti verilen kişi
aracılığı ile başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.
*** 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, 31 Aralık 2020 tarihine kadar
yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe
kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup
belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
*** Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans
veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine
ilişkin 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 YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa
yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan
ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında
mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da
belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu
adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar
yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe
kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup
belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kaydınızın tamamlanabilmesi için Ön Kayıt İşlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamanız
gerekmektedir.(K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler Ön Kayıt yapmayacaklardırYükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.08.2020 Tarihli Yazısına istinaden) Bu sistem
kayıt işlemlerinizi olabildiğince hızlı ve basit bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.
Sürecin nasıl işleyeceği konusunda aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.
1. Öğrenci Numaranızı Edinin:
http://oibs.mersin.edu.tr/ adresinden Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi giriş sayfasını açın. Bu
sayfada bulunan «Öğrenci No. Sorgula» sekmesini açıp gelen ekranda TC Kimlik Numaranız,
doğum tarihinizi ve ekranda görünen doğrulama kodunu girip « Sorgula» butonuna basarak
üniversite yaşantınız boyunca kullanacağınız Öğrenci Numaranızı öğrenin. Öğrenci Numaranız
XX-XXX-XXX formatındadır. Sisteme yapacağınız girişlerinizde rakamların arasındaki “ – “
(tire) işaretini koymayı unutmayınız.
Öğrenci numaranızın ilk iki hanesi kayıt yılınızı, takip eden üç hanesi bölüm/program
kodunuzu, son üç hanesi de kayıt sıra numarasını ifade etmektedir.

2.Kişisel Bilgilerinizi Güncelleyin:
Öğrenci Numaranızı aldıktan sonra, http://oibs.mersin.edu.tr/ adresinden, «Sisteme Giriş»
sekmesi aktif iken, Öğrenci Numaranız ve Şifreniz ile giriş yapın. İlk kullanımda şifreniz TC
Kimlik numaranız olarak düzenlenmiş olacaktır. Kayıt işlemlerinden sonra ÖİBS'ye
yapacağınız ilk girişte şifrenizi mutlaka değiştirin ve kimseyle paylaşmayın.
Açılan ekranda «Ön Kayıt» sekmesinden güncellenmesi istenen tüm bilgileri girip kaydedin.
Bu bilgilerin doğruluğu öğrenciliğiniz süresince ve takiben de mezuniyetinizde sorun
yaşamamanız bakımından kritik önem taşımaktadır. Kaydettikten sonra kayıt sırasında gerekli
olacak aşağıdaki belgeleri yazdırın.

·Öğrenci Kayıt Belgesi (1 Adet Yazdırılacak)
·Kayıt Bilgi Formu (1 Adet Yazdırılacak)

KAYIT YERİ VE TARİHLERİ:
İlçelerde bulunan okullarımızın kayıtları ilçe okullarda, Mersin Meslek
Yüksekokulu’nun kayıtları Yenişehir Kampüsünde, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve diğer
okulların kayıtları ise Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ında (Mersin Üniversitesi
Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir / MERSİN) yapılacaktır.

Ders Kayıt İşlemleri:
2020 -2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıt ve kayıt yenileme işlemleri akademik
takvimde belirtilen tarih aralığında yapılacak olup ders kayıt duyurusu için ilan edilecektir.
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:
2020-2021 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. Başvurular ile ilgili web sayfamızı takip
etmeniz duyuru sonrası 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. Ders muafiyeti ile ilgili duyuru web sayfamızda ilan edilecektir.
Not: Ortak Zorunlu İngilizce(YDI101-YDI102) Muafiyet Sınavı Duyurusu İlan Edilecektir.
Not: 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlayacak
olup akademik takvime ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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.
Not: Yurt, burs, Öğrenim ve katkı kredisi başvuru işlemlerine için www.kyk.gov.tr internet
adresinden ulaşılabilirsiniz.

