KOÇ ÜNİVERSİTESİ
2019 – 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI KAYITLARI (LYS)
Kayıt Günleri: 19 Ağustos Pazartesi-23 Ağustos Cuma
(ÖSYM ile gelen öğrenciler için)
Geç Kayıt Günleri: 26 Ağustos Pazartesi-13 Eylül Cuma
(Yatay geçiş ve yabancı uyruklu öğrenciler için)
Kayıt Saatleri: 8:30 – 17:00
Kayıt Yeri: Spor Salonu, Koç Üniversitesi, Rumeli Feneri Yolu, Sarıyer
Geç Kayıt Yeri: Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Eğitimin Başlama Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesi. (kayıt
sırasında Üniversitemiz tarafından fotokopisi çekilerek geri verilecektir.) Lise eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için diploma aslının
yanı sıra lise denkli belgesi.

2.

Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle 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.)

3.

Nüfus Cüzdanı aslı, (kayıt sırasında Üniversitemiz tarafından fotokopisi çekilerek geri verilecektir),

4.

Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış biyometrik ve beyaz fonda çekilmiş üç adet fotoğraf.

5.

Kayıt sırasında Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin; akciğer filmi raporunu, Hepatit-B ve Tetanoz aşılarının tamamlanmış
olduğuna dair raporlarını Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Aşı süreçlerini tamamlamamış
öğrenciler kayıt esnasında veya Akademik Yılın ilk haftasında Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi’ne başvurarak süreçlerini
başlatabilirler.

6.

Dönemlik eğitim-öğretim ücretinin yatırılmış veya taksitlendirme işleminin yapılmış olduğuna dair belge. (Şehit bursundan
yararlanmak isteyen öğrencilerin şehadet belgesinin aslını, anne veya babası Koç grubunda çalışıp indiriminden yararlanmak
isteyen öğrencilerin işyerinden alınmış onaylı belgeyi kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. )
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR



Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.



Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı gösterilmeden kayıt yapılmaz.



Kayıt için istenen diğer belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir.



Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.



Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.



Yönetmeliğimiz ücretini yatırmayan öğrencinin kaydının yapılamayacağını belirtir.



Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Kayıt Bilgi Formunu Online Doldurma Kılavuzu
Sevgili Koç Üniversitesi Adayı,
Üniversitemizde uygulanmakta olan online kayıt formlarını doldurma işlemini yapmak istediğiniz takdirde aşağıdaki aşamaları dikkatle
uygulamanızı rica ederiz.
http://www.ku.edu.tr adresinde “KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER”i tıklayınız. Açılan sayfada “2019 Girişli Kayıt Olacak Öğrenci”yi
tıklayınız. Kullanıcı kodu ve şifreniz ÖSYM tarafından bildirilen iletişim bilgilerinize (telefon ve/veya e-posta) gönderilecektir.
.

Kayıt Bilgileri Formunu doldurmayı,

Yurtta kalmak istiyorsanız; Yurt Başvuru Formu’nu doldurup; çıktısını imzalayıp yurt amirliğine teslim etmeyi,

Hesap Açma Sözleşmesi Formunu doldurup; çıktısını imzalayıp Yapı Kredi Bankası yetkililerine teslim etmeyi lütfen
unutmayın.
*Çıktıları diğer belgelerinizle birlikte kayıt günlerinde Üniversitemize getiriniz. İnternet erişim olanağınız yok ise kayıt
günlerinde okulumuzun bilgisayarlarından yararlanmanız sağlanacaktır.

