ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2020‒2021 AKADEMİK YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)
KAYIT DUYURUSU
E-KAYIT İŞLEMLERİ:
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Üniversitemiz
Fakültelerine yerleştirilen adaylar, kayıtlarını 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında saat 23:59
kadar e- devlet üzerinden e-kayıt yolu ile yapabileceklerdir.
Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler (E-devlet şifresi yok ise) PTT
şubelerinden e-devlet şifresi almak zorundadırlar. Daha sonra “https://www.turkiye.gov.tr/”
adresinden sırasıyla e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında
bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneği aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir.
 E-kayıt yapanların Üniversitemize başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.
 E-kayıt işleminin ardından öğrencinin alması gereken dersleri birim öğrenci işleri tarafından
yüklenecektir. Yeni kayıt yaptıran öğrenci ders seçimi yapmayacaktır. Ekle sil haftasında
danışmanın onayı ile fazladan ders seçebilir.
 Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile Üniversitemizce
elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar dâhil edilmeyecektir.
 Sağlık raporu talep edilen örgün programlara e-kayıt yaptıran öğrenciler 26 Ekim 2020
tarihine kadar sağlık raporlarını ilgili birime teslim edeceklerdir. Sağlık raporları talep edilen
koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM’ye müracaat edeceklerdir.
 Zorunlu nedenlerle elektronik kayıt ile işlem yapamayan öğrenciler, Üniversitemize şahsen
gelerek veya noter vekaleti verdikleri kişi aracılığıyla kayıt yaptıracaklardır.
E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ:
Üniversitemize bağlı Fakültelerine DGS sonucunda yerleşen ve e-kayıt yaptıramayan
öğrencilerin kesin kayıtları 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında ilgili fakültelerin kayıt
bürolarında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER;
1. Adayın 2020-DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi.
2. Adayın Ön Lisans Diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
3. Adayın; Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı.
4. Çağı gelen erkek adayların askerlik durum belgesi (Belge E-devlet üzerinden alınacaktır.)
5. 6 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf.
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ÖZEL KOŞULLU BÖLÜMLER:
1)Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi:
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki programlara kayıt yaptıracak öğrencinin YKS
Kılavuzunda belirtilen evrakların aslını teslim etmesi gerektiğinden, öğrencinin fakültesine kesin
kayıt yaptırmak için 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında şahsen gelmesi gerekmektedir.
a) Havacılık Elektrik ve Elektroniği ve Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümlerine kesin
kayıt için;
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM (lisans)
eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
a. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli
Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
b. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir
sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış
olmak şartıyla heyet raporu almak
(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği, vb.).
(YKS Kılavuzu, bkz.49 numaralı koşulu gereğince)
b) Havacılık Yönetimi Bölümüne kesin kayıt için;
HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
a. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli
Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
b. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir
sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış
olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği, vb.).
(YKS Kılavuzu, bkz.49 numaralı koşulu gereğince)
 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için aday öğrencilerin;
Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık
kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik
soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen
ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
(YKS Kılavuzu, bkz.41 numaralı koşulu gereğince)
2) Spor Bilimleri Fakültesi; Spor Yöneticiliği Bölümüne kesin kayıt için;
Tam teşekküllü resmî bir hastaneden bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve
bedensel engeli olmadığını belgeleyen “Heyet Raporu veya Tek Hekim Raporu” alınması
gerekmektedir.
(YKS Kılavuzu, bkz.87 numaralı koşulu gereğince)
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CARİ HİZMET MALİYETİ BİLGİLERİ:
Öğrenim ücreti ödeyecek aday öğrenciler, öğrenim ücreti tutarını bulundukları il veya ilçelerdeki
T.C.
Ziraat
Bankası
şubelerinden
ödeyebilecek
olup
istedikleri
takdirde
https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr bağlantısındaki Online Ödeme/Online Payment butonunu
kullanarak borçlarını görebilecek ve kredi kartı aracılığıyla da online ödeme yapabilecektir.
Ziraat Bankası ATM’lerinden harç ödeme işlemi için izlemesi gereken basamaklar şunlardır:









Kartsız İşlemler
TÜRKÇE
ÖDEME İŞLEMLERİ
EĞİTİM/SINAV ÖDEMELERİ
ÜNİVERSİTE ÖDEMELERİ
ANLAŞMALI ÜNİ. ÖDEMELERİ
YURTİÇİ ÜNİVERSİTELERİ
LÜTFEN ÖDEME YAPACAĞINIZ ÜNİVERSİTENİN İL PLAKA KODUNU GİRİNİZ VE
GİRİŞ TUŞUNA BASINIZ yazısını görünce “26 “yazıp giriş tuşuna basınız.
 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 ÖRGÜN ÖĞRETİM
 TCK NO/ÖĞRENCİ NO yazısını görünce T.C. Kimlik numaranızı yazıp giriş tuşuna basınız.

Sonraki ekranda sizin kayıtlı olduğunuz veya kayıt olacağınız program ismi, öğretim yılı ve taksit
numarası ile beraber üzerinize tanımlanmış borç miktarı görünecektir. Görüntülenen borcu (borç
birden fazla ise bir tanesini seçerek) ödeme işleminizi gerçekleştiriniz.
NOT: Borç miktarını görmeden kesinlikle öğrenim harcı/ücreti ödemesi yapmayınız.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-Kaydını yaptıran öğrenci Fakültesine başvurarak öğrenci otomasyonu için kullanıcı adı ve
şifresini temin etmelidir.
1- Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerden belge istenmemektedir. (Özel koşulu olan birimlerin
istediği belgeler dışında).
2- Adayın kayıt için bizzat başvurması (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt
yapılmamaktadır.
3- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmemektedir.
4- Belgeler eksik ise kayıt yapılmamaktadır.
5- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
6- 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun
olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını
tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön
lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 akademik yılı bahar
yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt
yaptırabilmektedirler.
7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8- Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler
için kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki adayların, bir dilekçeyle
birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı ilk 2 hafta
içinde kayıtlı olduğu birime vermeleri gerekir.
9- Yabancı Dil Sınavlarına yönelik duyuru Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilmektedir.
10-Öğrenci numaranız T.C. kimlik numaranızdır. Öğrenci kimlik kartınız hazırlanıncaya kadar
e-devlet üzerinden öğrenci belgenizi alabilirsiniz.
11-Bildirdiğiniz “cep telefonu” ve “e-mail” adresinize Üniversitenin güncel haberleri, önemli
duyuruları ve gerektiğinde internet hesabı şifreniz gönderilecektir. Lütfen iletişim bilgilerinizi
bu doğrultuda güncel tutunuz.
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ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNİNE AİT BİLGİLER.
FAKÜLTELER

E-MAİL

 Mühendislik
Fakültesi

hubf@eskisehir.edu.tr

 Spor Bilimleri
Fakültesi

sbf@eskisehir.edu.tr

 Fen Fakültesi

fenfak@eskisehir.edu.tr
ve
mimtas@eskisehir.edu.tr

TELEFON/
DAHİLİ NO

KAYIT YERİ

6319 / 6326

muhfak@eskisehir.edu.tr

 Havacılık
ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi

 Mimarlık
Tasarım
Fakültesi

SANTRAL
NO

0222
321
35 50

6823 / 6978

Eskişehir Teknik
Üniversitesi
İki Eylül Kampüsü
Tepebaşı/ESKİŞEHİR

6758 / 6791

4696 / 4697 / 4698

0222
335
05 80

0 222 320 49 10

Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü
Tepebaşı/ESKİŞEHİR

2873 / 2833
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