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KAYIT KILAVUZU

Değerli Öğrencimiz,
Üniversitemize kesin kayıt yaptırabilmeniz için gerekli olan belgeler ve açıklayıcı bilgiler
aşağıda belirtilmiştir. Kayıt işlemlerinizin kısa sürede ve sağlıklı tamamlanabilmesi için lütfen
açıklamaları dikkatli bir şekilde inceleyiniz.
Öğrenci Numaranızı ve Kayıt Durumunuzu Öğrenmek için Tıklayınız !!!
 Elektronik Kayıt yapmayı tercih eden öğrencilerimiz; PTT Şubelerinden edinecekleri
e-devlet şifresi ile 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak
elektronik kayıt işlemlerini yapabilirler. Ayrıntılı bilgi için; E-Devlet kayıt adresinde yer alan kayıt
bilgi kılavuzunu incelemek için tıklayınız.
 Kesin kayıt işlemini elektronik kayıt olarak tercih eden öğrenciler, Kılavuzda belirtilen
kendilerinden istenen kayıt belgelerini 05/10/2020 tarihine kadar “Fatsa Meslek Yüksekokulu
Öğrenci İşleri Kayıt Bürosuna” posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı
yapılmayan öğrencilerimiz, 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında (mesai saatleri içerisinde) “Fatsa
Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Kayıt Bürosuna” başvurarak kayıtlarını yaptırmak zorundadır.
(Dünyada ve ülkemizde devam eden küresel salgın nedeniyle öğrencilerimizin kayıtlarını uzaktan
yapmaları tavsiye edilmekte olup, elektronik kayıt yapamayan öğrencilerimiz 0452 423 50 02 –
0452423 50 03 numaralı telefonlardan öğrenci işleri kayıt bürosunu arayarak destek alabilirler.)
 Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme
veya tek ders sınavına girecek öğrenciler, 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında “Fatsa Meslek
Yüksekokulu Öğrenci İşleri Kayıt Bürosuna” şahsen başvurarak geçici kayıtlarını yaptırmak
zorundadırlar. Bu adaylar mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar ibraz
etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin
geçici kayıtları silinerek kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER
 ÖSYM’nin web sayfasından alınacak olan sınav sonuç belgesinin çıktısı,
 Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği
ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
 12 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında vesikalık fotoğraf, (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden,
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Kayıt esnasında Üniversitemiz yetkilileri tarafından
onaylanacaktır),
 Askerlik Durum Belgesi ( 28 yaşından büyük erkek adaylardan istenecektir)
 Kayıt için aşağıda belirtilen formlar doldurularak “Fatsa Meslek Yüksekokulu
Öğrenci İşleri Kayıt Bürosuna” teslim edilecektir. (Formlar Bilgisayar Ortamında veya
Tükenmez Kalem ile Doldurulabilir)
 Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu İçin Tıklayınız. (Doldurulması Zorunlu)
 Beyana Esas Bilgiler Formu İçin Tıklayınız. (Doldurulması Zorunlu)
 Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız. (Sınava Katılmak İsteyenler
doldurmalıdır.)
 Muafiyet Dilekçesi İçin Tıklayınız. (Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim
görenler için isteğe bağlıdır.)


KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile
kayıt yapılmaz.
2 Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
3 Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4 Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5 Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli
yasal işlemler yapmaya yetkilidir.
6 Adayların askerlikleri ile ilgili sorunları için Askerlik Şubelerine, Yurt ve Kredi
konusunda ayrıntılı bilgi için ise https://turkiye.gov.tr, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna
başvurmaları gerekmektedir

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMINA
YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Deniz Ulaştırma ve İşletme programına yerleşen öğrenciler 05-09 Ekim 2020 tarihleri
arasında aşağıda kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak “Fatsa Meslek Yüksekokulu Öğrenci
İşleri Kayıt Bürosuna” posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir
2. Bu programlara başvurabilmek için; 2020 Tercih Kılavuzundaki Yükseköğretim
Programları Kayıt İşlemleri bölüm 4 kayıt için gerekli belgelere ilave olarak kesin kayıt yaptıracak
öğrencilerin normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden
“Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.
Gemiadamları Yönetmeliği ve ilgili değişikliklerinde (23 Ağustos 2012, 28390 sayılı Resmî Gazete)
belirtilen şartları: “Gemiadamı Olabilme Koşulları”nı yerine getirmeleri gerekmektedir. (2020
Tercih Kılavuzu Bk.722)
3. Deniz Ulaştırma İşletme Programına yerleşen öğrencilerimiz Fatsa Meslek
Yüksekokulu 2020 Kayıt Kılavuzu’nda belirtilen kayıt evrakları ile birlikte gemi adamlarının
sağlık muayenelerinin gerçekleştirildiği Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Sahil Sağlık
Denetleme Merkezi Tabipliklerinin herhangi birinden alacakları “Gemiadamları Sağlık Yoklama
Belgesi”ni Kesin Kayıt esnasında “Fatsa Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Kayıt Bürosuna”
teslim etmeleri gerekmektedir.
(Dünyada ve ülkemizde devam eden küresel salgın nedeniyle öğrencilerimizin kayıtlarını
uzaktan yapmaları tavsiye edilmekte olup, elektronik kayıt yapamayan öğrencilerimiz 0452 423
50 02 – 0452423 50 03 numaralı telefonlardan öğrenci işleri kayıt bürosunu arayarak destek
alabilirler.)
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programını kazanan öğrenciler 2020 tercih kılavuzunda belirtilen
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesini fatsadenizulastirma@gmail.com e posta adresine gönderdikleri
takdirde kesin kayıtları yapılacaktır.
Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık
Kuruluşlarına ulaşmak için tıklayıniz.

1.

Gemiadamlarının İşlemlerinde Yetkili Merkezlere ulaşmak için tıklayınız.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ
 Kesin kayıt işlemini elektronik kayıt olarak tercih eden öğrenciler, kendilerinden istenen
belgeleri “Fatsa Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Kayıt Bürosuna” teslim etmeleri
gerekmektedir. ( Dünyada ve ülkemizde devam eden küresel salgın nedeniyle bu sürelerde
değişiklik ve güncellemeler olabilir. Yüksekokulumuza e-kayıt veya uzaktan kayıt yaptıran tüm
öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için http://fmyo.odu.edu.tr/ internet sitesinden
gerekli duyuru ve haberleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.)



http://www.oidb.odu.edu.tr/ internet adresinden öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilir, 2020 güz
yarıyılı ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapabilirsiniz.(Ek yerleştirmeyle
okulumuzu kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırdıktan sonra Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işleri
bürosunu (0452 423 50 02 / 0452 423 50 03) arayarak ders seçim işlemlerini yaptırabilirler.
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KAYIT ADRESİ
Fatsa Meslek Yüksekokulu

0 (452) 423 50 02
0 (452) 423 50 03

Evkaf Mahallesi Sahil Cad.
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