
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÜNİVERSİTEMİZ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARINA ÖSYS İLE 

YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI 03-07 AĞUSTOS 2015 

TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR 

Kayıt için gerekli belgeler 

1. Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı 

2. Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçiĢle yerleĢtirilmiĢ 

ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiĢse, hangi okul ve alandan 

mezun olduğunu gösterir resmi belge (Met’em Programlarından mezun olanların 

diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır) 

3. T.C. VatandaĢlık numarasını gösteren belge 

4. 1993- ve daha önceki yıllarda doğmuĢ erkek adaylar için askerlik ile iliĢikleri 

bulunmadığını belirten yazılı beyanları 

5. Üniversitemizi kazandığını gösteren belge 

6. Öğrenim harcı makbuzu aslı (II. Öğretim öğrencileri için Halkbank ġubelerine yatırılacak) 

7. Tıp Fakültesi’ ne kaydolacak adayların Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği 

ve/veya tam teĢekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği 

yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması 

gerekir. 

8. DiĢ Hekimliği Fakültesi kaydı için üniversitenin önereceği ve/veya tam teĢekküllü resmi bir 

hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve 

ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. 

9. Hatay Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü kaydı için kayıt için üniversitenin önereceği 

ve/veya tam teĢekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği 

yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması 

gerekir. 

 

 

 



10. Hatay Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi programına baĢvurabilmek için 

Yükseköğretim Kurulunun aradığı bütün koĢullara ek olarak; 23 yaĢından gün almamıĢ olmak 

veya daha küçük yaĢlarda olmak, herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaĢtırılmıĢ 

olmamak, boy uzunluğu erkekler için en az 1,70 m, kızlar için en az 1,65 m olmak, beden 

ağırlığı boy uzunluğunun “cm” olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 

fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak, vücut yapısı düzgün olmak, vücudunun herhangi 

bir yerinde dikkati çeken yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, astım, 

bronĢit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu 

olmama, bayılma, histeri, marazi çarpıntı, açık alan korkusu (agorafobi), karanlık korkusu 

(aklufobi), yükseklik korkusu (akrofobi), kapalı ve basık mekan korkusu (klostrofobi) gibi 

psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birini taĢıyor olmamak, bunlara iliĢkin sağlık 

durumunu üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile belgelemek  

gerekir. Programa kayıt yaptıracak öğrenciler, Yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini 

giymek zorundadırlar. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir. 

11. Antakya Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı kaydı için üniversite 

hastanelerinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek 

adayların 1.65 m'den, kız adayların 1.60 m'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu 

alınması ve adayların herhangi bir suçtan hüküm giymiĢ olmadığını belgeleyen sabıka 

kaydının alınması gerekir. 

12. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne 

kayıt için; üniversitenin önereceği ve/veya tam teĢekküllü resmi bir hastaneden eğitim 

süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli 

olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. 

13. Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına kaydolacak adayların sağlık 

raporu almaları gerekir. (sağlık ocaklarından alınabilir ). Ancak İlk ve Acil Yardım 

Programına alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi 

almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor 

almaları, program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt 

tarihinde 17 yaĢını tamamlamıĢ olmaları; erkek öğrencilerde 1,65'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 taĢıma 

iĢlerinde iki kiĢilik bir ekipte çalıĢırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaĢı ile birlikte 

taĢıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerektiğinden bunu raporlarında 

belgelemeleri gerekmektedir. 



 

 

HARÇ YATIRACAK ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN DĠKKATĠNE 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde ilk kez kayıt yaptıracak (yeni kazanan) ve 

harç yatırması gereken (ikinci öğretim) öğrencilerimiz sadece öğrenci numarasını kullanarak, 

(bakanlar kurulu kararından sonra) Türkiye'nin her yerindeki Halk Bankası Ģubelerinden, 

internet bankacılığı ve ATM'leri kullanarak harçlarını yatırabilirler. 

Not: 

A) Belirtilen tarihler dıĢında ve eksik belgeyle kayıt yapılmaz. 

B) Adaylar kayıtlarını Ģahsen yaptırmak zorundadır. 

C) Eksik belge ile yapıldığı tespit edilen kayıt iptal edilir. 

D) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yukarıda belirtilen belgeleri tamamlayıp kayıt süresi 

içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Aksi takdirde kayıt haklarını kaybetmiĢ 

sayılacaklardır 


