Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Kayıt Tarihleri:
5 Ekim – 9 Ekim 2020

İSTANBUL
GALATA
ÜNİVERSİTESİ
2020 – 2021
KAYIT
REHBERİ

Elektronik Kayıtlar İçin Tarih :
5 Ekim – 7 Ekim 2020
1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç
Belgesi & Yerleştirme Belgesi: İnternet üzerinden
alınacaktır.
2. Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan
diplomanın aslı (Lise diplomasını kaybeden
öğrenciler mezun oldukları liseden alacakları
diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıtlarını
gerçekleştirebilirler.)
(Orta
Öğretim
kurumlarından 2008 ve öncesi mezun olanların
kayıt sırasında Lise Diploma Aslını ibraz etmeleri
gerekmektedir.)
3. Nüfus Cüzdanı: Fotokopisi veya e-devlet
üzerinden temin edilebilir.
4. Fotoğraf: 6 adet fotoğraf. (Son altı içinde
çekilmiş olması gerekmektedir.)
5. İkametgah Belgesi: e-devlet üzerinden temin
edilebilir.
6. Askerlik Belgesi: 1998 doğumlu ve daha önceki
yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini
yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik
şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula
Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca
Olmadığına Dair Belge".

7. Öğrenci Bilgi Formu: Öğrenci İşleri Kayıt Masasında Form Doldurulacaktır.

Askerlik İşlemleri

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak
üzere;
• 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma
Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini
erteletme hakkını kaybedenler,
• 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 2020- YKS 'ye
başvurabilirler.),
• Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş
olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,
2020 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.

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

1. Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim
kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek
adayların da yukarıda belirtilen tarihlerde üniversitemize geçici kayıtları
yapılacaktır.
2. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine
kadar üniversitemizin Öğrenci İşleri birimine ibraz etmeleri halinde asıl
kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin
Üniversitemizden geçici kayıtları silinecektir.
3. Kayıt için aslı istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik
belgelerle kayıt yapılmaz.
4. Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili
formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride
çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı
önemle hatırlatırız.
5. İstanbul Galata Üniversitesi’ne yeni kabul edilen YKS Lisans ve Ön Lisans
öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, 5 Ekim – 9 Ekim 2020
tarihlerinde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yaptırmaları
gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz. Haklı ve
geçerli mazereti olanlar bunu belgeledikleri takdirde vekalet yoluyla kayıt
olabilirler.
6. Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan
öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler; 18
yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekaletname
gereklidir.
7. Başka bir üniversitede kayıtlı olup İstanbul Galata Üniversitesini kazanan
öğrencilerin, yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki
üniversitesinden kaydını sildirmeleri zorunludur.
8. Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri
sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
9. Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan
öğrenciler, aynı anda İstanbul Galata Üniversitesi’nde lisans programında
öğrenim göremez.

10. Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programlarında kayıtlı olan
öğrenciler, aynı anda İstanbul Galata Üniversitesi’nde ön lisans programında
öğrenim göremez.
11. Fakat lisans programında kayıtlı olan öğrenciler ön lisans programlarında, ön
lisans programında öğrenim gören öğrenciler Lisans programlarında eğitim
görebilirler.
12. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi
iptal edilir.
13. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar

KAYIT
E-Devlet ile Kayıt İşlemleri
hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
14.Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden Öğrenci Belgesi talebinde bulunarak e-imzalı şekilde alabilirler.

2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan tam
burslu öğrenciler, 5 Ekim – 7 Ekim 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden
elektronik kayıt yaptırabilirler. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe
bağlıdır.
%50 indirimli ve ücretli kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimiz, 5 Ekim – 9
Ekim 2020 tarihleri arasında kayıtlarını GALATA Kampüsümüze gelerek
yaptırmaları gerekmektedir.
Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler 5 Ekim – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında
kayıtlarını GALATA Kampüsümüze gelerek yaptırmaları gerekmektedir.
Elektronik kayda, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler dahil edilmeyecektir.
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile http://www.turkiye.gov.tr adresine giriş
yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini
yapabileceklerdir.

Adres ve İletişim Bilgileri
Kayıt için gerekli belgelerin özlük dosyalarının oluşturulması için en geç
09.10.2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmesi
gerekmektedir.
(2008 öncesi lise mezunu olanlar diplomalarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
kayıt sürecinde getirmek zorundadır.)

Adres: Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:62
Tepebaşı / Beyoğlu / İSTANBUL
e-posta: info@galata.edu.tr
Telefon: +90 212 912 50 50 / +90 212 912 41 41

