T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Fakültemiz Bölümlerine 2019 yılında Özel Yetenek Sınavları sonucu yerleşerek kayıt
hakkı kazanan öğrenciler; aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığına başvuracaklardır.

Kesin Kayıt Tarihleri

02-05 Eylül 2019

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler :
1- 2019- ÖSYM’nin web sayfasından alınacak olan sınav sonuç belgesi çıktısı. (ÖSYM Kontrol
Kodu olmak zorundadır.)
2- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli
Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslı,
3- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, (Kayıt esnasında yetkilileri tarafından kontrol edilip aslı
iade edilecektir.)
4- 6 adet 4.5x6 ebadında renkli fotoğraf, (fotoğrafların arkasına ad-soyad, bölüm ve öğrenci
numarası yazılması gerekmektedir.)
6- Engelli öğrenciler için engel durumunu belgeleyen rapor.
7- Askerlik İlişiksiz Belgesi (askerlik çağına gelmiş 28 yaşından büyük erkek öğrenciler için
herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik
Şubesinden alınmış belge
8-Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının
http://ogidb.odu.edu.tr/Page/49/ykskayiy-duyurusu web sayfasında bulunan aşağıda belirtilen evraklar eksiksiz olarak doldurularak
alınan çıktılar
•
•
•
•

Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu (Doldurulması Zorunlu)
Beyana Esas Bilgiler Formu ( Doldurulması Zorunlu)
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi (Sınava Katılmak İsteyenler
doldurmalıdır.)
Muafiyet Dilekçesi (Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görenler
için

Kayıt Esnasında Dikkat edilecek Hususlar;
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
ç) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

d) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli
yasal işlemler yapmaya yetkilidir.
e) Adayların askerlikleri ile ilgili sorunları için Askerlik Şubelerine, Yurt ve Kredi konusunda
ayrıntılı bilgi için ise Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
f) Öğrencilik hakları kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kazanılır.
g) 18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri gerekmektedir.
ğ) Gerekli durumlarda Vekâletname ile kayıt yapılabilir.
h) 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, 31/12/2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde
asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları
silinecek ve bu durumda olup belirlenen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan
adayların sonraki tarihlerde kayıtları yapılmayacaktır.
i) ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans
veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin
19/12/2013 tarihli 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 ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel
değildir.

