Sayın Öğrencimiz;

Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında
ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.
I. KAYIT İŞLEMLERİ
2017- YGS ve LYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt
işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.
1. Kayıt Tarihleri;
a) e-kayıtlar 11 - 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, öğrenciler üniversiteye gelmesine ve
herhangi bir belge getirmesine gerek yoktur.
b) Çeşitli nedenlerden dolayı e-devlet üzerinden e-kayıt yaptıramayanlar (Koşul, lise tek ders ve bütünleme
sınavı, askerlik problemi vs.) üniversiteye gelerek 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kayıt
yaptıracaklardır.
2. Elektronik Kayıt (e-kayıt);
 Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını
yaptırabilir.)
 Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 11 – 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr
adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında
açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup, Asker Alma
Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair
bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli
Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve
üniversitemize yönlendirilecektir.
 Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt
haklarını kaybedeceklerdir.
 1) Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Hemşirelik programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM
klavuzunda belirtilen raporu 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına
teslim edeceklerdir. Söz konusu raporda koşulları sağlamayan öğrencilerin e-devletten kayıt
yaptırsalar bile kayıtları silinecektir.
2) Bu programların dışındaki diğer öğrenciler kayıt yaptırdıklarına dair üniversiteye herhangi bir belge
getirmeyeceklerdir. (e-kayıt yapan öğrencilerin kaydı kesinleşmiş olacaktır.)
 E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.
3. Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Öğrenim ücretleri 11 Ağustos – 15
Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte Halk Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir
şubesine (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.) yatırılması zorunludur.
4. Ders Kaydı : e-devlet üzerinden veya üniversitemize gelerek kayıt yaptıran Turizm Fakültesi öğrencileri 04 –
10 Eylül 2017 tarihleri arasında, diğer tüm öğrenciler ise 11 – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında ders
kayıtlarını aşağıda belirtilen yolu izleyerek kendileri yapacaklardır.

BEB 101 BEDEN EĞİTİMİ dersi serbest seçmeli olup, ister seçersiniz ister seçmesiniz. Seçilmediği
takdirde mezuniyete herhangi bir engel teşkil etmez.

İkinci Öğretim öğrencileri veya aktif olarak ikinci üniversite olarak üniversiteye kayıt yaptıran
öğrencilerimiz Öğrenim Ücretini yatırmadan ders kaydı yapamazlar.

Hazırlık sınıfı olanlar hazırlık dönemince ders kaydı yapmayacaklar.

Ders kaydı nasıl yapılacağı sayfanın sonunda ayrıntılı şekilde izah edilecektir.
5. Kayıt Tarihinde Ortaöğretimden Mezun Olamayan Öğrenciler;
 Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak bütünleme ve tek ders sınavına
girecek adaylarında 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında üniversiteye gelerek GEÇİCİ KAYITLARINI
yaptırmalarına, ancak bu öğrenciler mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacağına, bu
tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları kesinlikle silineceğine ve bu durumda
olup belirtilen tarihlerde Geçici Kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının kesinlikle
yapılmayacağına Yükseköğretim Genel Kurulunun 18/05/2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
 Ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrencilerde mezun olduklarını belirten resmi yazı ile mezun
oldukları tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kontenjan sınırlamasına bakılmaksızın
kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
6. Kayıt yaptıramayacaklar;
 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip
emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka
yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir
yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla
süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),
 Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış
olanlar.
7. Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç
duyanlar için) (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslim etmekle yükümlüdür.)


II. ÜNİVERSİTEYE ZORUNLU OLARAK GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER;
1) Gümüşhane ve Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına bağlı İlk ve Acil Yardım Programları Ön
Koşullu olduğundan Üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklarından Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya
tam teşekküllü resmi hastanelerden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına
sahip olduklarını belgeleyen ve bu raporda öğrencinin boy ve kilosu belirten sağlık kurulu rapor
getireceklerdir.
2) İlk ve Acil Yardım Programına yerleşip ÖSYM Yerleştirme Klavuzundaki Bkz. 233 koşulundaki şartları
sağlamayan öğrencilerin kesinlikle kaydı yapılmayacaktır.
III. E- DEVLET KAYDINI YAPTIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GELİRKEN BELGE GETİRECEKLER;
1) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (I. ve II. öğretim) Programı öğrencileri tam teşekkülü resmi bir hastaneden
alınacak bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporunu,
2) Hemşirelik Programı öğrencileri tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında
bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporunu 18-22 Eylül
2017 tarihleri arasında ÖİDB.'na teslim edeceklerdir.
3) Heyet raporlarında 1 nci ve 2 nci maddelerde koşulları sağlamayan öğrencilerin kesinlikle yaptırmış
oldukları kayıtları iptal edilecektir. Bu nedenle koşulları sağlamayan öğrencilerin kayıt yaptırmamaları.
NOT : Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylar ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için,
transkriptini ve ders içeriklerini dilekçe ekinde bölümlerine teslim edeceklerdir. (Dilekçe örneğini
http://oidb.gumushane.edu.tr/file/1331 adresinden indirebilirsiniz.)
IV. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ
Kayıt işlemleri aşağıda yazılı yükseköğretim programlarına yerleştirilen tüm adaylar için 14 – 18 Ağustos 2017
tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Üniversite Merkez Kampüsü) yapılacaktır.
V. ÖĞRENİCİ NUMARASI SORGULAMA
Öğrenci numarası, http://obs.gumushane.edu.tr/ adresindeki “Öğrenci Numarası Sorgula”
öğrenilecektir.

menüsüne girilerek

VI. ÖĞRENCİ OTOMASYONUNA GİRİŞ ŞİFRESİ
Öğrenim süresince kullanacağınız web şifreniz; kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız, şifre olarak T.C.Kimlik
numaranızın ilk beş hanesidir. Şifreniz ilk girişten sonra değiştirmeniz önerilmektedir.
VII. YABANCI DİL HAZIRLIK
Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı: 19-20 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler Yeterlilik Sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda
başarılı olanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam etmeden, asıl bölümlerinin birinci sınıfına devam
edecektir.
HAZIRLIK SINIFI OLAN PROGRAMLAR
İlahiyat Fakültesi
 İlahiyat Programı (I. ve II. Öğretim)
Sağlık Yüksekokulu
 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı (I. ve II. Öğretim)
Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler;
isterlerse 21 Eylül 2017 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler. Bu sınavda yeterli
not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl
ve genel akademik not ortalamalarına katılır.
VIII. İZİN/KAYIT DONDURMA
Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen
öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 18 - 22 Eylül 2017 tarihleri arasında bir
dilekçe
ile
Öğrenci
İşleri
Daire
Başkanlığına
başvuracaklardır.
(Dilekçe
örneğini
http://oidb.gumushane.edu.tr/file/923 web adresinden indirebilirsiniz.)
İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2017–2018 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar
yarıyılında derslere devam edemezler, varsa derse yazılımları iptal edilir.
IX. MUAFİYET
Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu
derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 18 - 22 Eylül 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına
transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların
daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Dersler harfli not olarak muaf edilerek not ortalamasına katılır)

X. NOTLAR
Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (Tekrara kalmış öğrenciler
için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm
öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar .
Üniversitemiz 2017–2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.
İLETİŞİM:
Önlisans
: 0456 233 11 10 – 233 11 11 – 233 11 12
Lisans
: 0456 233 11 13 – 233 11 14
Faks
: 0 456 233 1267
Web
: http://www.gumushane.edu.tr
Ayrıca Sorunlarınız İçin oidb@gumushane.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.



DERS KAYDI NASIL YAPILIR!




İlk olarak http://oidb.gumushane.edu.tr/ web adresine girilecek. Önümüze aşağıdaki sayfa gelecektir.
NOT : İkinci Öğretim öğrencileri veya halen başka bir üniversitede kayıtlı olup, ikinci aktif üniversite olarak kayıt
yaptıran öğrenciler öğrenim harcını yatırmadan kesinlikle ders kaydı yapamazlar.
Hazırlık Sınıfı olanlar herhangi bir ders kaydı yapmayacaklar.

Burayı tıkladıktan sonra aşağıdaki pencere
açılacaktır.

Burayı tıkladıktan sonra aşağıdaki
pencere açılacaktır.

Kullanıcı adı olarak öğrenci numaranızı giriniz.
Şifre olarak TC. Kimlik numaranızın ilk 5 hanesini giriniz.
Yandaki sayıların toplamını girdikten sonra Girişi
tıkladıktan sonra aşağıdaki pencere açılacaktır.

Ders kaydını tıkladıktan sonra aşağıdaki pencere açılacaktır.

Pencerede görüldüğü gibi seçmeniz gereken dersler karşınıza gelecektir. Burada yapılması gerekenler
oklarla gösterilmiştir.
NOT : Beden Eğitimi dersi serbest seçmeli olup, ister seçebilirsiniz isterse seçmeyebilirsiniz. Mezuniyetten
herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.
Tüm derslerin solundaki + işaretine
basarak o dersi seçilen dersler kısmına
atma işlemini tamamladıktan sonra
KESİNLEŞTİR butonuna basılarak işlem
tamamlanacaktır.
Daha sonra danışman hocanız derslerinizi
onaylayacaktır.
NOT : Beden Eğitimi dersi isteğe bağlı
olup ister alır ister almazsınız.
Mezuniyetten herhangi bir sorun teşkil
etmemektedir.

-SON-

