
 

2021 DGS EK KONTEJAN SINAV SONUÇLARINA GÖRE KAYIT 

İŞLEMLERİ 

KAMPÜSTE KAYIT 

(02-05 Kasım 2021) 

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsüne gelerek kayıt yaptırmak isteyen 
öğrencilerimizin şahsen kayıt yaptırması zorunludur.                                             
Kayıtlar, 09.00-17.00 arasındadır. Hafta sonu kayıt yapılmamaktadır. 

Kampüs girişinde HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. Kampüs giriş koşulları için 

tıklayınız… Aşağıda belirtilen 1. ve 2. adımları gelmeden önce tamamlamanız halinde 

işlemlerinizi kısa sürede bitirebilirsiniz.  

Öğrencilerimizin HES kodlarını https://heskod.yasar.edu.tr  adresi üzerinden bildirmesi 

gerekmektedir. Kampüs girişinde HES kodu kontrolü ile birlikte aşı kontrolü, aşı bilgisinin 
bulunmaması halinde PCR test durumu ile ilgili kontrollerin sağlanması için HES 
uygulamasında bulunan ayarların yapılması gereklidir. Detaylı Bilgiler için tıklayınız… 

Süresiz HES Kodu Riskli/Karantina olan ancak e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan 
öğrenciler; ödeme işlemlerini tamamlayıp, kayıt için gerekli evrakı taratıp en geç 04 Kasım 
2021 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar online destek platformu 
(https://oimdestek.yasar.edu.tr ) üzerinden göndermesi gerekmektedir. 

Önemli Not :2021 yılı DGS Ek Kontenjan Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim 

kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak 

kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama,bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. 

başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını 

belgelemeleri kaydıyla,  2021-2022 Bahar Dönemi başlangıcına kadar kayıt 

yaptırabilirler. 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT 

(02-03 Kasım 2021) 

Süresiz HES Kodu Riskli/Karantina; olan öğrenciler, e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilir.   
 

2021-2022 akademik yılında Yaşar  Üniversitesi’ne DGS Ek Kontejan yerleştirmeleri 
sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 02 - 03 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 
23.59’a kadar e-devlet kapısı üzerinden “e-kayıt” yöntemi ile kayıtlarını yapabilirler. 
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.  

 
 E-devlet ile kayıt Kayıt adımları aşağıda açıklanmaktadır. 
 

1. Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formu 
2. Eğitim ücreti ödeme (https://ilkkayit.yasar.edu.tr/ucret-ve-odeme-sekilleri) 

3. e-devlet Kayıt ( https://www.turkiye.gov.tr) 

                                  
 

https://www.yasar.edu.tr/kampus-girisleri/
https://heskod.yasar.edu.tr/
https://ilkkayit.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2021/09/HES-izin.pdf
https://oimdestek.yasar.edu.tr/
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
https://ilkkayit.yasar.edu.tr/ucret-ve-odeme-sekilleri/


Kayıt işlemlerinin başlatılması için ilk olarak Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formu 
eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir. Form, yerleştirme sonuçlarının 
Üniversitemize aktarımı yapıldıktan sonra aktif hale gelerek açılacaktır.  

1- Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formlarını doldurmak için tıklayınız… 

2- Kredi Kartı ile ödeme yapmak için: (https://yupos.yasar.edu.tr) 

3- Devlet kapısı üzerinden e-kayıt İşlemleri için: https://www.turkiye.gov.tr (Giriş 

yaptıktan sonra, “E-Hizmetler” sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı” başlığında “Üniversite E-Kayıt” sayfasına girerek Üniversite kaydı 

tamamlanır. Tam Burslu öğrenciler, ön kayıt bilgi formunu doldurduktan sonra 

https://www.turkiye.gov.tr  e-kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.  

E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kayıt için ayrıca Üniversiteye gelmesine 

gerek yoktur. E-kayıt yaptıran öğrenciler Kayıt evraklarını 31.12.2021 tarihine kadar 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversite kaydınızı, kayıt 

işlemi yaptıktan sonra teyit etmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden kayıt olduğunuzu 

gösteren barkodlu belgeyi görüntüleyebilirsiniz. 

 

1. ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

a) Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak için tıklayınız. 

https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx 

(”Öğrenci Bilgi Formunu kampüse gelmeden önce doldurup imzalı çıktısı 

ile kampüse gelirseniz, form doldurmak için beklemenize gerek yoktur). 

b) Formun sol üst köşesinde bulunan öğrenci numaranızı ödeme işlemlerinde 

kullanmak üzere not ediniz.  

  

2.  EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEME 

       Kampüste ödeme alanı bulunmamaktadır.  

Öğrenci numaranız ile https://yupos.yasar.edu.tr/Yeni-Ogrenci adresinden ödemenizi 

yapmanız gerekmektedir. 

2021-2022 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri:  
https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/ucretler.php  

 
Kredi Kartı Ödeme Tablosu: 

https://yupos.yasar.edu.tr/odemebilgilendirme/odeme.php   

 
 

3. KAYIT EVRAKLARI 

 
1- Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formlarını doldurmak için tıklayınız… 
2- Ön Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (Kayıt sırasında 

aslı görülmek suretiyle fotokopi nüshası alınacak olup asıl belge öğrenciye 
verilecektir.) 

3- 1 Adet Fotoğraf 
4- Kimlik fotokopisi  
5- E-devletten alınacak Askerlik Belgesi 
6- DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi 
7- Taahhütname örneği için tıklayınız… 

https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
https://yupos.yasar.edu.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
https://yupos.yasar.edu.tr/Yeni-Ogrenci
https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/ucretler.php
https://yupos.yasar.edu.tr/odemebilgilendirme/odeme.php 
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2021/11/Taahhutname-Ornegi-2021.pdf


 

4.DERS MUAFİYET BAŞVURU EVRAKI (ÖN LİSANS PROGRAMI) 

 DGS Sınavı ile yerleştiğiniz ön lisans bölümüne ait, 

- Not Dökümü (Transkript) 

- Ders içerikleri (Ön lisans eğitimi aldığını üniversitenin web 

sayfalarından bulunan ders içerikleri çıktısı) 

 İlgili evrak aşağıda belirtilen kayıtlı olunan fakülte/yüksekokul e-posta  

adreslerine iletilmesi gerekmektedir. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5. İngilizce Hazırlık Sınıfı Sınavı (FLAT) 

FLAT (İngilizce Yeterlik) sınavı 09 Kasım 2021 tarihinde kampüste yapılacaktır. 

FLAT RETAKE sınavı  16 Kasım 2021 tarihinde kampüste yapılacaktır. (Geçme notu 65 olan öğrenciler 

için; FLAT sınavından 60-64 arası puan alan; Geçme notu 85 olan öğrenciler için; FLAT sınavından 80-

84 arası puan alan öğrenciler girecektir.) 

İngilizce Hazırlık sınıfı Düzey Belirleme sınavı  18 Kasım 2021 tarihinde kampüste yapılacak olup, dersler 

20 Aralık 2021 tarihinde yüz yüze başlayacaktır. 

Düzey Belirme ile ilgili bilinmesi gereken; 

FLAT sonucu Sınav Adı Sonuç 

FLAT sonucu 0 – 39 olan 
öğrenciler 

A Grubu Sınavı 
0-64 puan arası alanlar: Elementary 
65-100 puan arası alanlar: Pre-int 

FLAT sonucu 40 – 49 olan 
öğrenciler 

B Grubu Sınavı 
0-64 puan arası alanlar: Pre-int 

65-100 puan arası alanlar: Intermediate 

FLAT sonucu 50 ve üzerinde 
olan öğrenciler 

Düzey Belirleme Sınavı’na 
girmeyecekler. 

Intermediate 

 

Not: Girmediğiniz sınavdan “0” almış kabul edileceksiniz. 

Yukarı belirtilen sınavlar ve derslere başlama ile ilgili ayrıntılı tüm bilgiler ydy.yasar.edu.tr sayfasında 

duyurulacaktır. 


