
 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 

➢ Posta ile kayıt yapılmaz. 

➢ Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

➢ Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

➢ Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında 

gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki 

lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 

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, ön lisans 

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.  

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; 

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca 

yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, 

b) 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.) 

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini 

yapmamış olan adayların, 2019-YKS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeleri 

durumunda 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. 

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu Bilgisi 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf#page=10 

Bilgi ve danışma için 444 20 10 numaralı telefondan ve  http://www.ankaramedipol.edu.tr/ 

sitesindeki iletişim kısmından Üniversitemize ulaşabilirsiniz. 
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