
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YKS SONUÇLARINA GÖRE 
ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARIYLA İLGİLİ 

DUYURU. ! 
 

I. KAYIT İŞLEMLERİ 
2022- YKS sonucunda Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların 

kesin kayıt işlemleri aşağıda ki yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır. 
 

1) KAYIT TARİHLERİ;  
• Elektronik kayıt www.turkive.gov.tr web adresinden,22 -24 Ağustos 2022  
Saat: 23.59’a kadar; 
• E-kayıt kayıt yapmakta sorun yaşayan öğrenciler için 22-26 Ağustos 2022 Saat 17.00’ye 

kadar Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında şahsen kayıt yaptırabileceklerdir. 
 

2) ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT); 
* Öğrenciler için e-kayıt zorunludur.  
*    E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır. 
*  E-kayıt yaptıracak öğrenciler 22 -24 Ağustos 2022  Saat: 23.59’a kadar www.turkive.gov.tr 

adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı 
altında açılacak olan “Üniversite e-kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını 
gerçekleştireceklerdir. 

* E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. asker 
alma dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup 
olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumunda sorun olan 
öğrenciler ve Millî Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler 
elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir. 

* E-kayıtta isteğe bağlı hazırlık olan bölümlere kayıt olacak öğrenciler hazırlık okumak isteyip 
istemediklerini bu alanda belirteceklerdir. 

*    Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar 
kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 

* E-kaydını gerçekleştirilen öğrenciler üniversitede herhangi bir kayıt işlemi 
yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir. 

*  E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak 
saklayacaklardır.  

* 22 -24 Ağustos 2022 Saat 23.59’a kadar kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan 
öğrenciler 03 Ekim 2022 tarihinden sonra kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek 
Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerinin dağıtılacağı tarih 
hakkında bilgi alacaklardır. 

 
3) ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ (İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) :  

Öğrenim ücretleri 26 Eylül –02 Ekim 2022 tarihleri arasında öğrenci numarası ya da TC kimlik 
numarasıyla İş Bankasının Türkiye'de bulunan herhangi bir şubesine (Her öğrencinin 
ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır.) yatırarak ders kayıt işlemlerini 
yapabileceklerdir. (Öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını 
yapamayacaklardır) 

 
4) KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER; 

 
  Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun 
olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde 
yükseköğretim kurumlarına diğer gerekli belgelerle şahsen başvurduklarında geçici kayıtları 
yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 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.   
 

5) KAYIT YAPTIRAMAYACAKLAR; 
 
• 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca 

yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını 
kaybedenler,  

• Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans 
programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 
yükseköğretim genel kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar 
halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde 
yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. 
 

6) ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK 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) (e-kayıt ile kayıt 
yaptırılsa dahi öğrenci Üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu öğrenci işleri daire 
başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.) 

 
7) SAĞLIK RAPORU ZORUNLU OLAN PROGRAMLAR;  

* Spor Bilimleri Fakültesi’ne kayıt için sakınca yoktur” ibaresi bulunan resmî 
kurumlardan alınan, tek hekim raporu ile kayıt yaptırılabilecektir. 

 
II. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ; 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler “ön kayıt” işlemi yapmayacaklardır. 
 

III. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN; 

E-kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında 
yerleştirildiği Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na başvurarak şahsen kayıt 
yaptırabilirler. 

Bu Durumda; 

1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. 
2) İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 
3)  Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz.  
    
Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

1. Lise diploması veya yeni tarihli (En fazla 6 ay süreli) geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da 
noter onaylı örneği. 

2.  T.C.kimlik kartı - Nüfus cüzdanı 
 

IV. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (ubys.ibu.edu.tr) ŞİFRE OLUŞTURMA 
Ders kayıtları vb. işlemler için yeni kayıtlanan öğrencilerimiz Öğrenci bilgi sistemine 
(ubys.ibu.edu.tr) girerek şifre oluşturacaklardır. 
 



V. DERS KAYDI 
Öğrencilerimiz, e-kayıt işleminin ardından “ ubys.ibu.edu.tr “adresinden 26 Eylül – 02 

Ekim 2022 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak 03 Ekim 2022 tarihinde eğitime 
başlayacaktır. 
kesin kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 26 Eylül – 02 Ekim 
2022 tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası yada T.C. Kimlik numarası 
ile Türkiye İş Bankasının herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir. 
 
VI. YABANCI DİL HAZIRLIK 

 
06 – 16 Eylül 2022 Akademik yıl başlangıcı yabancı dil hazırlık sınıfı İngilizce ve Arapça 

yeterlilik ve/veya seviye tespit sınav başvuruları. 
 
26 – 28 Eylül 2022 zorunlu yabancı dil dersleri I-II muafiyet sınavına giriş için başvurular. 
 
20 Eylül 2022 Akademik yıl başlangıcı yabancı dil hazırlık sınıfı İngilizce yeterlilik ve/veya 

seviye tespit sınavı. 
 
21 Eylül 2022 Akademik yıl başlangıcı yabancı dil hazırlık sınıfı Arapça yeterlilik ve/veya 

seviye tespit sınavı. 
 
30 Eylül 2022 zorunlu yabancı dil dersleri I-II muafiyet Sınavı. 
Lisans İngilizce seviye tespit sınavı:  
Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse 30 Eylül 2022 

tarihinde yapılacak “lisans İngilizce seviye tespit sınavı” na girebilirler. Bu sınavda yeterli not 
ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar, 
aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır. 

 
VII. İZİN/KAYIT DONDURMA 

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek 
istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 12-26 
Eylül 2022 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek 
Yüksekokullarına başvuracaklardır.  

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılının güz 
ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. 

 
VIII. MUAFİYET 

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada 
başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 12-26 Eylül 2022 tarihleri 
arasında bölüm başkanlıklarına transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte 
başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki 
başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu dersler üniversitemiz 
yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.) 

 
IX. YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA 

1- Üniversitemiz Mengen yerleşkesindeki öğrenci yurtlarına başvurular, kayıt tarihlerinde 
üniversitemiz http://sksdb.ibu.edu.tr/Yurtlar.php web adresinden yapılacaktır. 
 

2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web 
adresinden yapılacaktır. 
 

3- Başvuru tarihleri ilgili birimlerin(kurumların) web sayfalarında duyurulmaktadır. 
 

http://sksdb.ibu.edu.tr/Yurtlar.php
http://yandex.com.tr/clck/jsredir?from=yandex.com.tr%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=KYK&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L4VbHI_8F51tJnbAghhv4pT9RExTVuyOFqeLt9lgy1Bo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3dYVE9IVk0xMDl5clVRcmVTTGVWQ0JwenljMy1mNXJzcVBYb0pFRlkwcTZuVVlCekFYc01pN195RFdkX2VZMHVXMnd5V0tleVdB&b64e=2&sign=105a19c160f069a61634f91e206ef818&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFARmEBENnDOImTj4Zl34kScEW8Wm-Yva_yzW2EhvO3_zCm3M32jSTkMw2KCZEHsmo2ToI8IfuS1KanMphuKArh84c65E_HUwa3gkNeRWqCQfGSp0qwqEUnTbUJa_6rJjZ8j6GKDTrE0yCWyDpTSmWwAfFjfcLi7FT2JVwLtbfdrqOpaPbGfPLn2mp49zxuzeLN3bmMwJR7bsistdvje8Q3-z8W8JPsQ1iIwvsnoy-5fz8jkeFtGVaFeCiYb2RDNvZhlRR67MgjufPP0BMq1pCVf0AYw37xkuhRtUqLdqUcn9Qavrm79ZRdPNu3pYiFLf7g&ref=orjY4mGPRjkh5N2Mxdt9IqMz5sJwv1XfEcWFTS8KKebU95MB2QMHiissXDdnO8NW8ly7KkjV7TE&l10n=tr&cts=1467372916854&mc=3.1863929342238184
http://kyk.gsb.gov.tr/


 
 
 
 
 
NOT: 
 

Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (Eğitim 
yılı uzayan I. Öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, Üniversitemizin fakülte, 
yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde 
belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar. 

 
 

Üniversitemiz Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileriaşlayacaktır. 
Kayıt Bilgi formunda iletişim yerleri belirtilmiştir. 
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