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Sevgili Öğrenciler,  

Başarılarınızdan dolayı sizleri kutlar, Üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizleri tebrik 

eder, eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz. Kayıt sürecinde sizleri bilgilendirme amacı 

ile hazırlanan bu Kılavuzu, son bölümüne kadar dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. 

2020 YKS sonucunda Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir. 

Yerleşen öğrencilerimiz aşağıda açıklamaları yapılan iki yöntemden sadece birini tercih 

ederek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. 

 

1) E-kayıt 

 E-devlet şifreniz ile 29 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında http://www.turkiye.gov.tr 

adresindeki hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak 

olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak online olarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.  

 Kayıt işleminden sonra mutlaka kayıt yaptırdığınıza barkotlu dair belge almasınız.   

 E-devlet üzerinden yapılan Elektronik kayıt (E-Kayıt) işlemi kesin kayıt olup; kayıt işlemini 

yapan öğrencilerin ayrıca Üniversiteye gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek 

yoktur. 

 E-Devlet Şifresi Nasıl ve Nereden Alınır? E-devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. 

Kimlik Numarası’nın bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ibraz edilerek 

yurt içinde PTT Merkez Müdürlükleri’nden veya yetkili şubelerinden alınabilir. 

 

2) Şahsen Başvuru (E-Kayıt Yaptıramayacak Öğrencilerin Kayıt İşlemi) 

 T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama, 

 Yurtdışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama, 

 Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma, 

 Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe  

 gibi nedenlerle E-devlet üzerinden E-kayıt işlemini yapamayan adayların kayıt işlemi 

Üniversitemizde 31 Ağustos - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında aşağıda yer alan adreste şahsen 

yapılacaktır. Kaydını Üniversitemize gelerek şahsen yapmak zorunda olanların aşağıdaki belgeleri 

eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Posta yolu ile kayıt işlemi yapılamaz, ancak noter aracılığıyla vekâlet verilen kişiler öğrencilerimiz 

adına kayıt yaptırabilirler. 

EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILMAYACAKTIR. 

http://www.turkiye.gov.tr/
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KAYIT İÇİN BELİRTİLEN GÜNDEN SONRA YAPILAN BAŞVURULAR DİKKATE 

ALINMAYACAKTIR. 

Şahsen kayıt yaptıracaklarda kayıt için istenen gerekli belgeler Kayıt Adresi 

1) 2020 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı). 

2) Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet 

belgesi ve fotokopisi), (Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopisi 

ile kayıt yapılacaktır.) (Lise diplomasını kaybedenlerin, mezun 

oldukları liselerden kayıp belgesi almaları gerekmektedir.) 

3) 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutlarında biyometrik çekilmiş fotoğraf 

(Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde çekilmiş olmalıdır.) (Fotoğrafın arka yüzüne ad, soyad ve 

T.C.K.N. yazılmalıdır.)  

4) Askerlik durum belgesi 

5) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nı gösteren kimlik belgesinin 

aslı ve fotokopisi, 

BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA KAYDINI YAPTIRMAYAN 

ADAY HERHANGİ BİR HAK İDDİA EDEMEZ. 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü  

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı  

Merkez Fatih Yerleşkesi,  

Söğütlü Mahallesi, 61300  

Akçaabat, TRABZON 

 

3) Öğrenci Numarası Sorgulama  

 Öğrenci numaranızı https://ekampus.trabzon.edu.tr  adresinden T.C. Kimlik Numaranızı yazarak 

öğrenebilirsiniz. Karşınıza çıkan 9 (Dokuz) haneli numara sizin “Trabzon Üniversitesi Öğrenci 

Numaranız”dır. 

 

4) Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler (12. Sınıf Öğrencileri) 

 Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan 

kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir.  

 Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun 

olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını 

yaptırabileceklerdir.  

 Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını 

belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir ve Üniversitemiz ile ilişiği kesilecektir.  

 

5) Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptıracak Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans 

veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları 

https://ekampus.trabzon.edu.tr/welcome
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hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir 

durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. 

 Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt 

yapılmayacaktır.  

 İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kaydı yapılmayan bu adayların yerleri boş 

kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir. 

 YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler 

tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Öğrencilerin askerlikle ilgili 

sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurtlar konusunda ayrıntılı bilgi için ise üniversite 

rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

 

6) Trabzon Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş 

 E-kayıt veya Şahsen Kayıt işlemlerinden birini seçerek kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra, 

Üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci bilgi sistemine giriş için gerekli olan kullanıcı adı, 

kurumsal e-posta adresiniz (kurumsal eposta adresinizi öğrenmek için https://ekampus.trabzon.edu.tr/ 

adresinin alt kısmında Şifremi Unuttum ya da Öğrenci eposta Adresimi Öğrenmek İstiyorum linkini 

tıklayarak alabilirsiniz.) Varsayılan Şifre: Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ilk 4 hanesi + Öğrenci 

numarasının son 4 hanesidir. (Örneğin: TC: 12345678901 - Öğrenci Numarası: 170102001 ise 

Şifreniz:12342001olmaktadır.)  

 Öğrenci Numaranızı öğrenmek için; http://ogrenci.trabzon.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index linkine 

tıklayınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra https://ekampus.trabzon.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi 

Sistemine giriş yapabilirsiniz. 

 Kendi güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. Öğrenci numaranız e-Kayıt ile kayıt 

yapmanız durumunda SMS’le, yerleşkede kayıt yaptığınızda ise kayıt yetkilisi tarafından size 

bildirilecektir. 

 

7) Öğrenci Kimlik Kartları 

 Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, 

üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. 

Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları birimlerden kimlik kartlarını 

alabileceklerdir.   

 

http://kamu.turkiye.gov.tr/
https://ekampus.trabzon.edu.tr/
http://ogrenci.trabzon.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index
https://ekampus.trabzon.edu.tr/
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8) Ders Kayıt İşlemleri 

 2020-2021 Eğitim öğretim yılında Üniversitemizi kazanarak kayıtlanan tüm birinci sınıf 

öğrencilerinin Güz yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yapacaktır. Diğer dönemlerde 

ise öğrencilerimiz öğrenimleri süresince ders kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen süreler 

içerisinde kendileri yapmak zorundadır.  

 

9) Katkı Payı / Öğrenim Ücreti 

 Birinci öğretim programlarına kayıt yapacak öğrencilerimiz,  Katkı Payı (Harç) ödemeden 

kayıtlarını yapabileceklerdir.  

 İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerimiz akademik takvime göre belirlenecek 

ders kayıt sürecinde Katkı Payı (Harç) ödeyeceklerdir.   

 Öğrencilerimiz kayıt esnasında herhangi bir ödeme yapmayacaklardır.  

 Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://oidb.trabzon.edu.tr/ adresli internet 

sayfasında ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi ilan edilecektir. 

 

10) Kayıt Dondurma/İzinli Sayılma 

 Kayıt dondurma talebi için ders başlangıç tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde dilekçe ve 

mazeretini belirten resmi bir belge ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularınızı 

yapabilirsiniz.  

 “Kayıt Dondurma” ile ilgili Trabzon Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini inceleyiniz. (Madde 30). 

 

11) Muafiyetler 

 Ders muafiyet talebi için kayıt yaptırdığınız ilk yarıyılın ilk iki haftası dilekçe ile içerisinde 

onaylı transkript (not durum belgesi) ve ders içerikleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

başvurularınızı yapabilirsiniz. 

 “Ders Muafiyeti” ile ilgili işlemler için Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri 

Yönergesi’nin ilgili maddelerini inceleyiniz. 

 

 

 

http://oidb.trabzon.edu.tr/
öğrenci%20talep%20formu.pdf
https://trabzon.edu.tr/Images/Uploads/lisansustuyonetmelik.pdf
öğrenci%20talep%20formu.pdf
https://trabzon.edu.tr/Images/Uploads/YONERGELER/muafiyet.pdf
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12) Kısmen veya Tamamen Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlar İçin Yeterlik Sınavı 

 E-Kayıt üzerinden elektronik olarak veya Üniversitede kayıt yaptıran öğrencilerden 

programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanların (kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan 

programlar) daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları 

gerekmektedir.  

KAYIT OLDUĞU BÖLÜMDE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ÖĞRENCİLERİN 

BU SINAVA KATILIMI MECBURİDİR! 

BÖLÜMÜNDE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLER BU SINAVA 

KATILMAYACAKLARDIR. 

 

13) İngilizce Seviye Tespit Sınavı 

 Üniversitemizin öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına yeni kayıt olan öğrenciler 

isterlerse,  Akademik takvimde belirtilen zamanda yapılacak “İngilizce Seviye Tespit Sınavı”na 

girebilirler. Bu sınavdan yeterli not ortalaması alan öğrenciler, öğrenimleri süresince okutulan zorunlu 

yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına 

katılır.  (Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı 

olan öğrenciler bu sınava katılamazlar.) 

 Ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasından (Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti 

ve Uyum İşlemleri Yönergesi) ulaşabilirsiniz. 

14) Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı 

 Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına karar verilen 

programlar için Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi muafiyet sınavı uygulanır. Yeni kayıt olan 

öğrenciler akademik takvimde belirtilen zamanda yapılacak “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi 

Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler. Bu sınavdan yeterli not ortalaması alan öğrenciler, öğrenimleri 

süresince okutulan zorunlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları 

notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.   

 Ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasından (Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve 

Uyum İşlemleri Yönergesi ) ulaşabilirsiniz.  

 

15) Pandemi Dönemi 

https://trabzon.edu.tr/Images/Uploads/YONERGELER/muafiyet.pdf
https://trabzon.edu.tr/Images/Uploads/YONERGELER/muafiyet.pdf


 

T.C 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Üniversitemize Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt Kılavuzu  

 

6 

 COVİD-19 Pandemi koşulları sebebiyle bu kılavuzda belirtilen usul ve esaslar ile tarihlerde 

meydana gelebilecek olası değişikliklere ilişkin bilgilendirmeler üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. 

 

16) İletişim Adresi: 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü  

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı  

Merkez Fatih Yerleşkesi,  

Söğütlü Mahallesi, 61300  

Akçaabat, TRABZON 

Telefon:0 (462) 455 15 05 

E-Posta: oidb@trabzon.edu.tr 

 

E-KAYIT İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ÖĞRENCİLERİN ELDEN EVRAK TESLİM ETMELERİNE GEREK 

YOKTUR. HER TÜRLÜ SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN  oidb@trabzon.edu.tr ADRESİNE E-POSTA İLE 

BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ.  

E-Kayıt Kullanım Klavuzu için Tıklayınız 

E-Kayıt için Tıklayınız 

mailto:oidb@trabzon.edu.tr
mailto:oidb@trabzon.edu.tr
https://trabzon.edu.tr/Images/Uploads/YOK%20(E-Kay%C4%B1t%20Kullan%C4%B1m%20Klavuzu).pdf
https://www.turkiye.gov.tr/

