
Sevgili öğrenciler; 

 

 
2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemize Merkezi Yerleştirme Puanına 
göre Yatay Geçiş (Ek Madde-1) sonuçları aşağıdaki listelerde belirtilmiş olup kayıt hakkı kazanan 
adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde ve adreste yapılacaktır. 

 
 
 

 YATAY GEÇİŞ (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI EK MADDE-1) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 
 
 
 
 
 
 

 Kayıt Tarihleri: 07.09.2020-11.09.2020 Tarihleri arasında yapılacaktır. 
 
 

 Kayıt Yeri: 

Mersin Meslek Yüksekokulu’nun kayıtları Üniversitemiz Yenişehir Kampüsündeyapılacaktır. 

 

 
 Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

 

1-2 adet Fotoğraf (Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4,5cm x 6cm 
boyutunda fotoğraf. Fotoğrafların arkasına öğrenci numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazınız) 
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

3- Öğrenim/Katkı Ücreti Dekontu (İkinci öğretim ve Mersin Meslek Yüksekokulu öğrencileri için) 

4 - Eğitim görmekte olduğunuz üniversiteden alınacak “yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur 
 “ ibaresi bulunan yazı. (Bu yazı yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve kayıt yapmak isteyen 
öğrencilerden istenecektir.) 

5- Kayıt Bilgi Formu. 

6- Öğrenci Kayıt Belgesi. 

7-  Üniversitemizden Alınacak Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur Yazısı  
 
 

Kaydınızın tamamlanabilmesi için Ön Kayıt İşlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekmektedir. 
Bu sistem kayıt işlemlerinizi olabildiğince hızlı ve basit bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır. 
Sürecin nasıl işleyeceği konusunda aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. 

 

 
Öğrenci Numaranızı Edinin: 

http://oibs.mersin.edu.tr/ adresinden Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi giriş sayfasını açın. Bu sayfada 
bulunan «Öğrenci No. Sorgula» sekmesini açıp gelen ekranda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız, 
doğum tarihinizi ve ekranda görünen doğrulama kodunu girip « Sorgula» butonuna basarak üniversite 
yaşantınız boyunca kullanacağınız Öğrenci Numaranızı öğrenin. 

Öğrenci numaranızın ilk iki hanesi kayıt yılınızı, takip eden üç hanesi bölüm/program kodunuzu, son 
üç hanesi de kayıt sıra numarasını ifade etmektedir. 

 
Öğrenim Ücreti Ödemesini yapın:  
 
Ödemelerinizi Havale veya EFT İle Yapmayınız. Ödemelerinizi Ziraat Bankası atm lerinden veya ziraat 
internet bankacılığı online(web)üzerinden sırasıyla; Ödemeler->Eğitim->Üniversite Ödemeleri-> 
Anlaşmalı Üniversiteler ->Mersin Üniversitesi menülerini takip ederek T.C. kimlik numaranızı ilgili alana 
girmek suretiyle yapabilirsiniz. Öğrenci Numaranızı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızı 
belirtmeden ödeme yapamayacağınızı unutmayın. Bu bilgilerin doğruluğu kayıt işleminin devam 
edebilmesi bakımından kritik önem taşımaktadır

http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_594/dosyalar/YATAY_GECLER/20202021_MYP_Yatay/Kopya_EK_MADDE_1_SONUCLARv6.xlsx
http://oibs.mersin.edu.tr/
http://oibs.mersin.edu.tr/


 

 
Kişisel Bilgilerinizi Güncelleyin: 

Ödemelerinizi tamamladıktan sonra, http://oibs.mersin.edu.tr/ adresinden, «Sisteme Giriş» sekmesi aktif 
iken, Kullanıcı Adınız (Öğrenci Numaranız) ve Şifreniz ile giriş yapın. İlk kullanımda şifreniz Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik numaranız olarak düzenlenmiş olacaktır. Kayıt işlemlerinden sonra ÖİBS'ye 
yapacağınız ilk girişte şifrenizi mutlaka değiştirin ve kimseyle paylaşmayın. 

 

 
Açılan ekranda «Ön Kayıt» sekmesinden güncellenmesi istenen tüm bilgileri girip kaydedin. Bu 
bilgilerin doğruluğu öğrenciliğiniz süresince ve takiben de mezuniyetinizde sorun yaşamamanız 
bakımından kritik önem taşımaktadır. Kaydettikten sonra kayıt sırasında gerekli olacak belgeleri 
yazdırın. 

 

 
· Öğrenci Kayıt Belgesi (1 Adet Yazdırılacak) 
·  
· Kayıt Bilgi Formu (1 Adet Yazdırılacak) 

 
 

Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan 
almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebinde 

bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı 

derslerinin başladığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde  (son tarih 07/10/2020 Çarşamba 

günü) muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt 

Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. 

İzin/Kayıt Dondurma:  

Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini mazereti nedeniyle yerine 

getiremeyen öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bulunması ve bu istemin ilgili 

yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenci mazereti 

nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder. Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki 

yarıyıl kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine 

dahil değildir. Kayıt dondurma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim öğretimin başladığı ilk dört hafta 

içerisinde ilgili Alt Birime yapılır. Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleşip 

kayıt yapan öğrencilere, Türkçe düzeylerini yeterli düzeye getirmek üzere tanınan izin süresi 

ikinci fıkrada tanımlanan süreye dahil değildir. 

Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili Yönetim Kurulu 

Kararıyla dondurulabilir: a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili 

mazeretinin olması, b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu 

doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması, 

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile 

tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, ç) Öğrencinin 

yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi, d) Öğrencinin tutukluluk 

hali, e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, 

Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin 

olması, f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin 

kaldırılması suretiyle askere alınması, g) İlgili Birim Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul 

edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması. 

 

Ders Muafiyeti: 

http://oibs.mersin.edu.tr/


 
 

 

 

8. Kayıt tarihinde ve saatinde kayıt yerinde hazır bulunun. 
 
 

Not: Kayıtlar şahsen veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile yapılabilecektir. 

İzinli sayılmak isteyen öğrenciler kesin kaydını yaptırdıktan sonra gerekçelerini belgeleyerek 

bir dilekçe ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşlerine başvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. 

 

 

Ders Kayıt İşlemleri: 

2020 -2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıt ve kayıt yenileme işlemleri akademik 

takvimde belirtilen tarih aralığında yapılacak olup ders kayıt duyurusu için ilan edilecektir. 

Akademik Takvim İçin http://uzak4.mersin.edu.tr/akademiktakvim.php tıklayınız 

http://uzak4.mersin.edu.tr/akademiktakvim.php

