
 

KAYIT ÖNCESİ İÇİN BİLGİLENDİRME  
 

1.ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT(BİZZAT BAŞVURU) YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN 
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

1.1. “2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda Yerleşmiş 
olduğunuz Bölüm / Programın karşısında yazan “Özel Koşul ve Açıklamaları” 
mutlaka tekrar inceleyiniz. 

1.2. Adayların kayıt için bizzat kendilerinin başvurmaları gerekmektedir, ancak 
noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt 
yaptırabilir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

1.3. Kesin Kayıt (Bizzat Başvuru) belgelerin kesin kayıt gününden önce 
tamamlanmasına dikkat edilmelidir. 

1.4. İlan edilen tarihler dışında kayıt yapılmayacak ve kaydını yaptırmayan aday 
herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 

1.5. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında 
gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 

 
2.KAYIT YAPTIRAMAYACAKLAR VE ASKERLİKLE İLGİLİ DURUMLAR 

 

2.1. YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki 
ön lisans veya iki  lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam 
edilemeyeceğine ilişkin 10/12/2016 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 YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa 
yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı 
kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans 
programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına 
girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici 
kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 
Aralık 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 tarihlerde geçici 
kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

2.2. 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 adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir 
yükseköğretim programına girmek için 2019-YKS'ye başvurabilirler.), Dört yıl 
veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan 
askerliğini yapmamış olan adaylar 2019-YKS sonucunda herhangi bir 
yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları 
yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik 
tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime 
devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme 
haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, 
askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir 

2.3.        1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma        
Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme 
hakkını kaybedenler, 

 

 
 
 
 



3.ÖĞRENCİ NUMARASI VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

3.1. http://ogrenci.erdogan.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index  adresinden TC Kimlik 
Numarası ve doğum tarihinizi girerek gelen ekrandan öğrenci numaranızı 
öğreniniz.  (Öğrenci numaranız öğrenciliğiniz süresince tüm işlemlerinizde kullanılacaktır) 

3.2. İkinci Öğretim Öğrenci adaylarımız Üniversitemize kayıtlarını yaptırmadan önce 
(09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında) Ziraat Bankasının yurt içindeki herhangi bir 
Şubesinden 9 haneli öğrenci numarasını vererek öğrenim ücretlerini 
yatırabilirler. Öğrenciler yatırmaları gereken öğrenim ücreti miktarlarını banka 
şubelerinden öğrenebileceklerdir.   Öğrenim ücretleri miktarları için tıklayınız. 

ÖDEME İŞLEMİ : Kartsız İşlem-Ödeme İşlemleri-Eğitim Ödemeleri-Üniversite Ödemeleri-Recep 
Tayyip Erdoğan Ün. –Öğrenci Numarası ile giriş yapılacaktır.   

2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti kayıt tarihlerine 
kadar Bakanlar Kurulu’nca belirlenmediğinden, öğrencilerden bir önceki yılın öğrenim 
ücreti alınacak, 2019–2020 Öğretim Yılı harç miktarları belirlendiğinde aradaki fark daha 
sonra tahsil edilecektir.   

https://erdogan.edu.tr/Images/Uploads/2019-2020-katki-payi-ogrenim-ucretleri.pdf
http://ogrenci.erdogan.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index
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