
 

YENİ TÜRKİYENİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ 

2019 YKS – EK YERLEŞTİRME KAYITLARI 

Sevgili öğrencimiz;    

Her yıl katlanarak büyüyen ailemize katılmış bulunmaktasınız. Sizleri içtenlikle kutlar göstermiş 

olduğunuz başarının devamını dileriz. Kayıt işleminizin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için 

lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 

PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında 

www.turkiye.gov.tr adresinden kaydınızı online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. 

İşlemlerinizi www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak 

gerçekleştirebilirsiniz. 

E- devlet üzerinden kayıt işlemleri için TIKLAYINIZ 

E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimizin ise 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında 

kazanmış oldukları Akademik Birimlere kayıt sırasında istenen belgelerle birlikte başvurmaları 

gerekmektedir. 

GEÇİÇİ KAYIT 

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar 

sonucunda mezun olacak olan öğrencilerde 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen kazandığınız 

Akademik Birim’e başvuruda bulunarak geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Mezun olduklarını 

belirten resmi yazı veya diplomaları ile 31 Aralık 2019 tarihinde kadar Akademik Birim Öğrenci İşlerine 

müracaat etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezun olduklarına 

dair resmi yazı veya diplomalarını ibraz etmeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinerek asıl kayıt hakları 

iptal edilecektir. 

ÖĞRENİM ÜCRETİ 

Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. Ancak birden 

fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir. 

http://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
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İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücreti tahsilatları 23 Eylül 2019 Pazartesi 

günü başlayacaktır. Öğrencilerimizin bulundukları yerdeki en yakın T.C. Halk Bankası ATM'lerinden 

veya internet şubesinden 27 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar öğrenim ücretlerini yatırmaları 

gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırabilmek için ATM'lerin "Ödemeler", "Üniversite Ödemeleri", 

"Kırşehir Ahi Evran Ünv." menüsünden öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz. 

İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını 

gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. 

Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar 

indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. 

MUAFİYET – İNTİBAK İŞLEMLERİ 

Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğunuz dersler için en geç 27 Eylül 2019 tarihine 

kadar muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarmış olduğunuz 

dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokuluna şahsen teslim edebilirsiniz. 

ÖZEL OLARAK BAZI BİRİMLERİMİZ İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına kesin kayıt 

için: Tam teşekküllü resmi devlet veya üniversite hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında 

bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal bir engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu (aslı). 

Not: Kayıtların şahsen veya noter vekâleti ile yapılması gerekmektedir. E-Posta veya kargo ile kayıt 

yapılmamaktadır. 

ŞAHSEN BAŞVURULARDA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1. Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

3. 2000 ve daha öncesi doğumlu erkek öğrenci adayları için, Üniversiteye kesin kayıtta askerlik 

bakımından herhangi bir sakınca olmadığına ilişkin, ilgili askerlik şubesinden alınan yeni tarihli resmi 

belge. 

E-DEVLET üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci numaranızı öğrenmek için TIKLAYINIZ 

Ön kayıt işlemi için TIKLAYINIZ                                                  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx

