
www.ozyegin.edu.tr

Kayda Gelmeden Önce:

• Aşağıda belirtilen programlara yerleşen öğrencilerin Şahsen Kayıt yaptırmaları ve kayıt esnasında istenilen belgeleri    
 sunmaları gerekir. Diğer programlara yerleşen öğrencilerin Şahsen Kayda gelmeleri durumunda belge sunmalarına gerek yoktur.

• Kayıt kitapçığını dikkatlice okuyunuz.

• Kayıtta teslim edeceğiniz tüm belge ve formları eksiksiz şekilde hazırlayınız.

Şahsen Kayıt 
Yöntemi

ADIM ADIM

KAYIT
İŞLEMLERİ

KAYIT İŞLEMLERİ ve BELGELERİ TAMAMLANDI

KAYIT ÖNCESİ TAMAMLAMASI GEREKEN İŞLEMLER

Öğrenci Kayıt Bilgi Formunun tam ve eksiksiz doldurulması 
(Form çıktısı kayıt sırasında teslim edilmeyecektir, online olarak doldurulması yeterlidir.)

Öğrenim Ücretinin ödenmesi (tam burslu öğrenciler hariç)

PİLOTAJ PROGRAMINA KAYIT İÇİN SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Lise Diploması aslı ve bir adet kopyası  
(Diploma henüz alınmamış veya kayıp ise, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma Kayıp Belgesi)

Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet kopyası

ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun Sağlık Sertifikası aslı

Adli Sicil Kaydı Belgesi veya Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi aslı

12 Adet Fotoğraf

HAVACILIK YÖNETİMİ PROGRAMINA KAYIT İÇİN SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet kopyası

Adli Sicil Kaydı Belgesi veya Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi

Heyet Raporu Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak  herhangi bir  sağlık sorunu 
bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu. (İşitme kaybı/ 
eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI PROGRAMINA KAYIT İÇİN SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet kopyası

Bedensel ve ruhsal yönden “işletmelerin her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev almaya 
elverişli” olduğunu belirten, tahlil sonuçlarını da açık bir şekilde içeren Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu

ÖNERİ: İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını alarak 
kendinizde saklayınız.



Kayıt Haftası İçinde:
• Kayıt işlemlerinizi tamamlayabilmek için, 3 - 7 Eylül 2018 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsüne 

gelerek, Kayıt Masalarındaki görevlilere kayıt belge ve formlarınızı şahsen teslim ediniz.

• Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Öğrenci Kayıt Bilgi Formlarında belirttiğiniz kişisel e-posta adresinize gelen 
e-postadan, OzU.Net şifrenizi oluşturunuz. 

• Kayda Davet mektubunda belirtilen gün ve saate, 1. Aşama İngilizce Seviye Tespit (PLACEMENT) Sınavına giriniz. 

Kayıt Alanında: 
• Akran Danışmanlık Sistemi hakkında bilgi almak ve danışmanlarınız ile tanışabilmek için Akran Danışmanlık Programı 

Bilgi Masasına gidebilirsiniz.

• İngilizce Hazırlık Programı ve İngilizce sınavları hakkında bilgi almak için Yabancı Diller Yüksekokulu Masasına 
gidebilirsiniz.

• Yurtlar hakkında bilgi almak ve yurt başvuruları için Yurt Masalarına gidebilirsiniz.

• Öğrenci servisleri hakkında bilgi almak istiyorsanız Ulaşım Hizmetleri Masasındaki yetkililer ile görüşebilirsiniz.

• Üniversitedeki bilgi teknolojileri hizmetleri hakkında ve bilgi almak için Bilgi Sistemleri Destek Masasına gidebilirsiniz.

• Öğrenci etkinlikleri hakkında bilgi almak Öğrenci Kulüpleri Masasına, spor etkinlikleri ve kulüpler hakkında bilgi almak 
için Spor Merkezi Masasına gidebilirsiniz.


