
KAYIT İŞLEMLERİ- KAYIT BELGELERİ- KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ-  

DERSLERE YAZILIM- ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK- DİĞER HUSUSLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

        1/1 

Sayın Aday; 

 

Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim 
hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere 
yardımcı olacak işlemlerin bir özeti aşağıya çıkarılmıştır. 

 

I. KAYIT İŞLEMLERİ 

1. 2014- DGS sonucunda üniversitemizin herhangi bir 
bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda 
yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır. 

2. Kesin Kayıtlar; 08 Eylül 2014 tarihinde başlayıp 12 Eylül 2014 
tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde bizzat başvurmayan 
veya kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.  

3. Kesin kayıt için bizzat başvurulacaktır. Posta ve noter 
vekâletiyle kayıt yapılmaz.  

4. Kayıt yaptıramayacaklar; 

7.1. 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli 
savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik 
hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, 

 

II. KESİN KAYIT BELGELERİ 

1. Mezuniyet Belgesi; Kayıt için aşağıda yazılı öğrenim 
belgelerinden birisini vermek zorundasınız. 

1.1. Lise veya Dengi Okul Diploması ile MYO Diploması 
Onaylı Örneği  (Lise diploması, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları 

okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ)” 

1.2.  (DGS) sonucunda kayıt yaptıracak adaylardan, lise 
diploması ile birlikte MYO diploması veya mezuniyet belgesi 
istenecektir. (Uyum için MYO transkripti ve ders içerikleri de 
istenmektedir.) 

2. 6 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş), 

3. İkinci Öğretim Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Makbuzu 
(Gündüz programlarına kayıt olacak öğrenciler katkı payı ödemeyeceklerdir. İkinci öğretime kayıt 
olacak öğrenciler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 1.taksitini, “Vakıf Bank” ın Türkiye’ de bulunan 
herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızla birlikte yatırılacaktır.), 

4. Sağlık Kurulu Raporu (Aşağıda yazılı programlara kayıt 
yaptıracaklardan herhangi bir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor 
istenecektir, diğer programlara kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu 
istenmeyecektir) 

4.1. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, (Tam teşekküllü hastaneden ) 

4.2. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, (Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”) alınacaktır. 

10. Özürlüler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir 

nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 
karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) 

 
 

III. KAYIT ADRESİ VE TARİHLERİ 

Kayıt işlemleri tüm adaylar için 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında 
ve belirtilen kayıt adresinde yapılacaktır. Kayıt için bölümlere bir 
gün ayrılmamış olup, bu tarihler arasında herhangi bir günde 
kaydınızı yaptırabilirsiniz.  
 

Kayıt Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - TRABZON  

 

IV. DERSLERE YAZILIM  

 Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl 
derslerine devam edebilmeniz için derse yazılımınızı 08-12 Eylül tarihleri 
arasında interaktif olarak yapmanız gerekmektedir. Derslerin gün ve 
saatini okuyacağınız bölümlerden öğrenebilirsiniz. Bilgi paketini de 
katalog.ktu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
 

V. WEB ŞİFRE 

 Öğrenim süresince kullanacağınız web şifreniz; kullanıcı adı olarak 
öğrenci numaranız , şifreniz T.C.Kimlik numaranızın son beş rakamı 
dır. 
 Öğrenim süresince akademik plan, not ve derse yazılım işlemlerinde 
öğrenci web şifrenizi kullanacağınızdan, www.ktu.edu.tr internet 
adresinden şifrenizi değiştirmeniz yararlı olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK 

2014 DGS kılavuzunda belirtilen bölümlerde öğrenim görecek 
öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabidirler. 
 Yeterlik Sınavı: İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavı 
tarihi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafınada ilan edilecektir. Yabancı 
Dil hazırlıktan muaf olmak isteyen öğrenciler yeterlilik sınavına girmek 
zorundadır. Bu sınavda başarılı olanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık 
eğitimine devam etmeden, asıl bölümlerinde uyum yapılan sınıflarına 
devam edecektir. 
 Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 
Eğitimi bulunmayan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler; isterlerse, 17 
Eylül 2014 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit 
Sınavı”na girebilirler  
 Bu sınavlar K.T.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 
tarafından düzenlenir ve yapılır. 
 

VII. BİLGİ  

 Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen  ikinci 
öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve 
meslek yüksekokuluna kayıt yaptıran ikinci öğretim ve uzaktan öğretim 
öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek 
zorundadırlar. 
  
 Üniversitenin 2014–2015 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı 15 Eylül 
2014 günü başlayacaktır. 
 

İLETİŞİM: 
Telefon    : 0 462 3773000   
Belgegeçer (faks) : 0 462 3257973 
İnternet    : http://www.ktu.edu.tr  
Eposta    : ktuogradmin@ktu.edu.tr 
ÖİDB     : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

http://www.ktu.edu.tr/

