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Sevgili Öğrencimiz, İstanbul Kent Üniversitesi’ne Hoş Geldiniz. Ek Kayıt İşlemleri, 13– 19 Eylül 2017 

Tarihleri Arasında Taksim Yerleşkesinde Gerçekleştirilecek Olup, Aşağıdaki Belgelerin Kayıt 

Esnasında Yanınızda Olması, Kaydınızın Doğru ve Kısa Sürede Yapılabilmesi Adına Çok Önemlidir. 

1-) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslını yanınızda bulundurmanız 
gerekmektedir). 

2-) İkametgah 

3-) Diploma Aslı veya Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesinin Aslı (Diplomanız henüz 
hazırlanmadıysa veya diplomanızı almadıysanız diplomanın aslı temin edilene kadar, yeni tarihli 
mezuniyet belgesi fotokopisi ile kayıt yaptırabilirsiniz. Lise diploması yerine "Geçici Mezuniyet 
Belgesi" dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir). 

NOT: Üniversitemizi ÖSYS sınavı ile kazanmış ancak ortaöğretim kurumlarından mezun 
olamayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun 26.07.2017 tarihli resmi yazısında belirttiği 
üzere “Bir Yükseköğretim Programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 
mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen 
tarihlerde Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına, bu adayların mezun 
olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar Yükseköğretim kurumuna ibraz 
etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını 
belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde 
geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılmayacağı” karar verilmiştir. 

 Resmi yazı için tıklayınız. 
 

4-) ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (ÖSYM internet sitesinden bilgisayar çıktısı olarak aldığınız 
yerleştirme sonuç belgesini yanınızda getirmeniz gerekmektedir). 

5-) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yakın zaman içerisinde, önden, kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde 
çekilmiş 4,5x6 cm boyutunda 6 adet vesikalık fotoğraf). 

6-) Askerlik Durum Belgesi (1996 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için Askerlik Tecil 
Belgesi; askerlik görevini yerine getirmiş olanlar için askerlik durumlarını gösteren belge (Askerlik 
Şubelerinden veya e-devlet üzerinden alınan belge olmalıdır). 

7-) İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programını Kazanan Öğrenciler İçin Aşağıda Yer Alan İçerikte 
Sağlık Raporu. 

İLK ve ACİL YARDIM programı öğrencilerinin; 

Devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir 
beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve 
kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi) gerekmektedir. Program gereği 2. sınıfta araç 
kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları, Erkek 
öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre 
olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında 
olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı 
ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. (Yükseköğretim 
Programları 233 Numaralı Koşul). 

http://gelisim.edu.tr/dosyalar/kayit-icin-gerekli-evraklar/YOK_MezunOlmayan_29Aral%C4%B1k17.pdf
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