
2018 YKS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNE KAYIT 

HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT YERLERİ VE İŞLEMLERİ 

KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT YERİ ADRESLERİ 

Dileyen adaylar bulundukları yerde e-Devlet üzerinden e-kayıt yaptırabilirler.  

Dileyen adaylar ise kayıt hakkı kazandıkları birime şahsen başvurarak yüz yüze kayıt yaptırabilirler. 

“Sağlık Kurul Raporu” istenen programlarda e-Kayıt yapılamaz. Bu adayların yüz yüze kayıt 

yaptırması gerekmektedir. (Bakınız: Kayıt için Gerekli Belgeler 6-7) 

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT 

e-Devlet resmi adresi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak e-Hizmetler bölümü 

altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altındaki bölümde Üniversite E-Kayıt 

seçeneğini seçerek karşınıza gelen ekran üzerindeki adımlar geçilerek e-kayıt işlemini 

gerçekleştirilebilirsiniz. e-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecektir. 

Kaydını e-Devlet üzerinden yaptıran adayların aşağıda ifade edilen “Kayıt İçin Gerekli Belgeleri” en 

geç 10 Eylül - 05 Ekim 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları okulun öğrenci işlerine teslim 

etmeleri gerekmektedir.  

“Sağlık Kurul Raporu” istenen programlarda e-Kayıt yapılamaz. Bu adayların yüz yüze kayıt 

yaptırması gerekmektedir. (Bakınız: Kayıt için Gerekli Belgeler 6-7) 

 

YÜZ YÜZE KAYIT 

Yüz yüze kayıtlar 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında YKS Yerleştirme belgesinde belirtilen tarihte kayıt 

hakkı kazanılan okulların binasında şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır. 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni 

tarihli mezuniyet belgesi 

2) Öğrenciye ait öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (Öğrenim ücretlerini 

bulunduğunuz yerdeki herhangi bir Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubesine ya da Isparta ilindeki 

Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine 03 – 07 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci Numaranızı 

banka görevlisine bildirmek suretiyle yatırabilirsiniz). (Yeni Kayıt Yaptıracak 1.Öğretim Öğrencileri 

Ücret Ödemeyecektir.) 

Öğrenim ücreti yatırılırken kurumsal tahsilât sistemi kullanılacağından dolayı Yurtiçindeki Tüm 

Şubelerden havale masrafı talep edilmeyecektir. 

HALK BANKASI BANKAMATİKLERİNDEN ÖDEME 

Giriş-->Kurum Ödemeleri-->Harç-->Ödeme Yapacağınız Kurumun Bağlı Bulunduğu İl Plaka Kodu (:32 

yazılacak)--->SDÜ--->Öğrenci No girerek Öğrenim Ücretinizi yatırabilirsiniz. 

 



ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

(Yeni Kayıt Yaptıracak 1.Öğretim Öğrencileri Ücret Ödemeyecektir.) 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ  

3) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde 

belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM 

programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı 

yazılmaktadır.) 

4) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 

5) Tebligat Beyannamesinin çıktısı (7201 sayılı Tebligat Kanununa göre üniversite tarafından yapılacak 

olan her türlü tebligatın kayıt sırasında öğrencinin beyan ettiği e –posta adresine yapılmasının öğrenci 

tarafından kabul edildiğine dair belge) Beyanname için TIKLAYINIZ 

6) Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 

tüm programlarına, Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programına kayıt 

yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu 

mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları 

gerekmektedir. 

7) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 

Atayalvaç  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım önlisans programına kayıt 

yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, “Sürücü Belgesi 

Almaya Engel Olmayan Bir Beden Yapısı Ve Ruh Sağlığına Sahip Olduklarını Belgeleyen Rapor” 

almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program 

gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış 

olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy 

uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 

noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir 

hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

 

ÖĞRENCİ NUMARASI 

Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.sdu.edu.tr adresinden “Öğrenci No Öğren” linkini kullanarak TC 

Kimlik Numaranızı girmek suretiyle öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Şifreleriniz TC Kimlik 

Numaralarınızın Son 8 hanesi olarak atanmıştır. 

obs.sdu.edu.tr sitesi en iyi 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ve Internet Explorer 7.+ ziyaret 

edilebilir. 

 

DERS KAYITLARI 

Yeni Kayıt yaptıran öğrenciler dahil tüm öğrencilerimizin 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci 

Bilgi Sistemi https://obs.sdu.edu.tr adresinden DERS KAYDI yapmaları gerekmektedir. 

http://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/2018-2019-cari-hizmet-maliyetleri.pdf
http://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/tebligat-beyannamesi.docx
https://obs.sdu.edu.tr/


İNGİLİZCE DERSİ MUAFİYET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE 

Hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce 1 (ING-101) ve İngilizce 2 

(ING-102) derslerinin muafiyet 07 Ekim 2018 Pazar günü saat 10:00’dan itibaren oturumlar halinde 

yapılacaktır. Sınav yeri 05 Ekim 2018 tarihinde üniversitemiz web adresinde http://w3.sdu.edu.tr 

ilan edilecektir. Merkez yerleşkedeki birimlere kayıt yaptıran öğrencilerin 28 Eylül-01-02 Ekim 2018 

tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri birimine şahsen başvuru yapmaları 

gerekmektedir. İlçe yerleşkelerindeki birimlere kayıt yaptıran öğrencilerin 28 Eylül-01-02 Ekim 2018 

tarihleri arasında kayıtlı oldukları okulun öğrenci işleri birimine şahsen başvuru yapmaları 

gerekmektedir.  

 

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLERE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKATİNE 

Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 19-20 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. Öğrencilerin herhangi bir 

başvuru yapmalarına gerek olmayıp, Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihleri ve öğrenci listesi Yabancı Diller 

Yüksekokulunun http://ydyo.sdu.edu.tr web sayfasında 18 Eylül 2018 tarihinde ilan edilecektir. 

 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ MUAFİYET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE 

Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen Temel Bilgi Teknolojileri dersine ait Muafiyet sınav 

yeri ve tarihleri 26 Eylül 2018 tarihinde http://enformatik.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

 

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAN HENÜZ MEZUN OLAMAYAN ADAYLARIN DİKKATİNE 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun 

olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim 

kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 

2018 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. 

 

 

http://w3.sdu.edu.tr/
http://ydyo.sdu.edu.tr/
http://enformatik.sdu.edu.tr/

