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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN 
ADIM ADIM KAYIT İŞLEMLERİ

E-Kayıt veya Üniversiteye Gelerek Şahsen Kayıt İşlemleri
( E-kayıt işlemleri 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında; şahsen kayıt işlemleri

19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
ve Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi “Hemşirelik” ve “Ebelik” Bölümü, Sorgun Meslek 

Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu “Ceza İnfaz ve Güvenlik 
Hizmetleri” bölümlerine yerleşen adaylar e-kayıt yapamayacaktır.) Belirtilen tarihler arasında kaydını 
yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemez. Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz. Üniversite gerçeğe 

aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıranlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Üniversitemize 2019-YKS ile yerleşen adaylar 
16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında https://

www.turkiye.gov.tr/ adresine E-Devlet 
şifresiyle giriniz. “e-Devlet” Üzerinden 

Elektronik Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.

Şahsen müracaat ile kayıt yaptıracak 
adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 

tarihlerinde kayıt yaptıracağı akademik 
birime bizzat gelerek gerçekleşecektir.

 Adayların öncelikle https://obs.bozok.
edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?-
lang=tr-TR adresinden TC Kimlik No ile 
sorgulama yapıp Öğrenci Numaralarını 

ve şahsen veya e-devlet üzerinden
 kayıtlanmalarına engel teşkil eden bir 

durum var mı öğrenebilirler.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar 
ve Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

“Hemşirelik” ve “Ebelik” Bölümleri, Sorgun 
Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma ile 
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu “Ceza İnfaz ve 
Güvenlik Hizmetleri” bölümlerine yerleşen adaylar 

ile E-Kayıt yapamayan öğrenciler kılavuzda yer 
alan “Kayıt için gerekli belgeler”i kayıt yaptıracağı 
akademik birime bizzat gelerek teslim edecektir. 

Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan 
adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname 

ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını 
yaptırabilirler.

İkinci Öğretim öğrencisi iseniz ve aynı 
anda ikinci üniversitesini okuyan normal 

öğretim öğrenciler öğrenim ücretlerini ders 
kayıt haftasında belirlenen banka hesabına 

yatırılacaktır. Öğrenim ücreti tutarı daha 
sonra duyurulacaktır

E-Kayıt ile ilgili herhangi bir sorunu 
olmayan ancak üniversitemize gelip şahsen 

kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 
herhangi bir belge getirmelerine gerek 

bulunmamaktadır. Kayıt için gerekli 
belgeler ve kayıt merkezleri kılavuzun 

devamında yer almaktadır.

(E-Devlet şifresi almamış olan aday en yakın PTT 
şubesinden nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat 

ederek e-devlet şifresi alabilir.)

‘e-Hizmetler’ sekmesinden açacağı sayfanın 
sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite 
E-Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini 

yaparak, kayıt olduklarını gösterir barkotlu 
çıktıyı alınız.

E- Kayıt yöntemini kullanarak kayıt 
yaptıran öğrencilerin, Üniversitemize 

kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya 
herhangi bir belge getirmelerine gerek 

yoktur.  9-15 Eylül 2019 tarihleri arasında
https://obs.bozok.edu.tr/ adresinden 

ders seçimi yapacaklardır. Öğrenci 
numaralarınızı https://obs.bozok.edu.tr/
ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-

TR adresinden öğrenebilirsiniz.

İkinci Öğretim öğrencisi iseniz ve aynı 
anda ikinci üniversitesini okuyan normal 
öğretim öğrenciler öğrenim ücretlerini 
ders kayıt haftasında belirlenen banka 
hesabına yatırılacaktır. Öğrenim ücreti 

tutarı daha sonra duyurulacaktır

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar 
ve Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
“Hemşirelik” ve “Ebelik” Bölümü, Sorgun 

Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma, 
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu “Ceza İnfaz 
ve Güvenlik Hizmetleri” bölümlerine yerleşen 

adaylar bu yöntemi kullanamazlar.

E-KAYIT İŞLEMLERİ ŞAHSEN KAYIT İŞLEMLERİ

https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf
https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-TR
https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-TR


E-KAYIT SİSTEMİNİ KULLANAMAYANLARDAN  ŞAHSEN MÜRACAAT İLE 
KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

1- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerine yerleşen adaylar; tam 
teşekküllü hastaneden “Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam 
teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği 
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu 
alınması gerekir.”  (rapor yeni tarihli olacaktır)

2- Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci 
sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar 
yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. 
Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme 
işlemine alınmayacaktır, (Okul birincisi kontenjanları dahil). Bu programda başarılı 
olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu programa kayıt 
için üniversitenin önereceği ve/veya tam
teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği 
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu 
alınması gerekir.
(Tıp Fakültesine kayıt yaptıran adaylar kayıt esnasında; Lise diploması fotokopisi, sınav 
sonuç belgesi, 6 fotoğraf, kimlik fotokopisi getireceklerdir.)

3- Özel Güvenlik ve Koruma Programına yerleşen adaylar “5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi d ve f bentleri ile “5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 18. maddesinde belirtilen 
şartlara sahip olmak gerekmektedir.
d)(Değişik: 2/1/2017 - KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş 
veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 
olmamak. 
2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile 
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş 
suçlarından mahkûm olmamak. 
3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı 
hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

f)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (1)



Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde 
sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden 
veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık 
raporu istenir. a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol 
ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. 
b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 
rahatsızlığı olmamak. 
c)(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak. 
d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek 
işitme kaybı olmamak.

4- Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 1. Bölüm 29. Maddesi 
uyarınca; İnfaz ve Koruma Memuru olabilmek için; “ Yapılacak merkezi sınav tarihi 
itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu 
olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 
13’ten fazla, 17’den az olmamak” şartları aranır.

5- Raporlar, yukarıda yazılı (1. 2. 3 üncü) maddelere uygun olarak düzenlenmesi 
gerekmekte olup, uygun olmayan raporlar birimlerce kabul edilmeyerek adayların kaydı 
yapılmayacaktır.

6- E-Kayıt sisteminde sorunu olmayan şahsen üniversitemize gelip kayıt yaptırmak 
isteyen öğrencilerden kayıtlarda diploma, yks sınav sonuç belgesi, fotoğraf gibi hiçbir 
kayıt belgeleri istenmemektedir.

7- E-Kayıt sisteminde durumları sorunlu olan adaylar;
a)Mezuniyeti ile ilgili sorunu olan adaylar, ortaöğretim diplomanın aslı veya yeni tarihli 
geçici mezuniyet belgesinin aslını getireceklerdir. 
b)Askerlikle ilgili sorunu olan adaylar, askerlik şubelerinden ilişiği olmadığını gösteren 
belge getirecektir.
c)Eş değer bir yükseköğretim kumunda kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları 
yükseköğretim kurumundan kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptıramayacaklardır. 

ÖĞRENCİ NO VE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS) ŞİFRESİ EDİNME

Kayıt yaptıran öğrenciler, ders kayıtlarını (09-15 Eylül 2019 tarihleri arası) öğrenci bilgi 
sistemi (obs) üzerinden yapacaklardır. Öğrenci numaralarını ve şifrelerini, öğrenci bilgi 
sisteminin (obs) aktif olduğu obs.bozok.edu.tr adresinden ilk şifrenizi oluşturmak için 
tıklayınız linkine tıklayarak gerekli olan bilgileri yazdıklarında, gelen sayfada yazılı olan 
(Kullanıcı Adı) öğrencinin numarası olup, altında yazılı olan ilk şifresini edinerek sisteme 
giriş yaptıktan sonra yeni şifreyi oluşturarak işlemi tamamlayacaktır. 

https://obs.bozok.edu.tr/


ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

1- Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.

2- İkinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen ders 
kayıtları döneminde (09-15 Eylül 2019 tarihleri arası) obs.bozok.edu.tr adresinden 
edindikleri 11 rakamlı öğrenci numaraları (öğrenci numarasının başında bulunan (o) harfi 
hariç) ile herhangi bir Halkbank şubesinden ödeyeceklerdir.

3- Katkı payını/ikinci öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ders kayıtları 
yapılmaz ve kaydı yenilenmez.

4- Öğrenim ücreti/katkı payları iki eşit taksitte ödenir.

5- Kayıt donduran/izinli sayılan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için katkı 
payı/ikinci öğretim ücreti alınmaz.

6- Öğrenciler aşağıdaki durumları belgelendirmeleri halinde;

a) “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi 
Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı 
Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken 
hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 
24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların 
çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.

b) Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli 
ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan 
öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim 
yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna 
dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı 
kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

http://bozok.edu.tr/upload/dosya/pz62.pdf


KAYIT TARİHİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN
MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 
HAZIRLIK SINIFI BAŞVURULARI

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından 
mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen 
tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun 
olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna 
ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını 
belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde 
geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Hem E-Kayıt hem de şahsen başvuru yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin isteğe bağlı 
yabancı dil (ingilizce) hazırlık sınıfı başvuruları, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında www. 
bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

Öğrenciler, isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitim-öğretimini 
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi A Blok 3. Kat) yapacaklardır.

DERS KAYITLARI

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 09-15 Eylül 2019  
tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders 

seçimi yapacak olup, seçtikleri dersleri yine aynı sistem üzerinden 
(OBS) danışmanlarına onaya göndereceklerdir. 

https://obs.bozok.edu.tr/


KAYIT MERKEZLERİ
KAYIT MERKEZLERİ 

FAKÜLTE/YÜSEKOKUL 
                 ADI           

KAYIT 
BAŞLANGIÇ 
TARİHİ 

KAYIT  
BİTİŞ 
TARİHİ 

ADRESİ İLETİŞİM NUMARASI 

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Binası Cemil 
Çiçek Bulvarı Erdoğan 
Akdağ Kampüsü Atatürk 
yolu Yozgat 

(0354) 242 10 01 
            242 10 02 
            242 10 03 

Fen-Edebiyat Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Binası Cemil Çiçek Bulvarı 
Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Atatürk yolu Yozgat 

(0354) 242 10 21 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

19.08.2019 23.08.2019 

İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Binası Cemil 
Çiçek Bulvarı Erdoğan 
Akdağ Kampüsü Atatürk 
yolu Yozgat 

(0354) 242 10 41 

Ziraat Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 

Ziraat Fakültesi Binası 
Cemil Çiçek Bulvarı 
Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Atatürk yolu Yozgat 

(0354) 242 10 28 

İlahiyat Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 

İlahiyat Fakültesi Binası 
Cemil Çiçek Bulvarı 
Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Atatürk yolu Yozgat 

(0354) 242 11 20 

Eğitim Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 

Eğitim Fakültesi Binası 
Cemil Çiçek Bulvarı 
Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Atatürk yolu Yozgat 

(0354) 242 10 25 

Tıp Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 

Cemil Çiçek Bulvarı 
Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Atatürk yolu Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi 
Yozgat 

(0354) 212 62 01 

Veteriner Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 
Sorgun/Yozgat (0354) 502 00 55 

Dahili: 4364-4365 

İletişim Fakültesi 19.08.2019 23.08.2019 

İletişim Fakültesi Binası 
Cemil Çiçek Bulvarı 
Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Atatürk yolu Yozgat 

(0354) 242 11 30 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

19.08.2019 23.08.2019 

Sağlık Bilimleri Binası 
Cemil Çiçek Bulvarı 
Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Atatürk yolu Yozgat 

(0354) 242 10 34 

Akdağmadeni Sağlık 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Akdağmadeni / Yozgat (0354) 314 14 15 

Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Bahçeşehir Mahallesi 
Esentepe Mevki Yozgat 

(0354) 217 50 64 

Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Bahçeşehir Mahallesi 
Esentepe Mevki Yozgat 

(0354) 212 38 43 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Binası Cemil 
Çiçek Bulvarı Erdoğan 
Akdağ Kampüsü Atatürk 
yolu Yozgat 

(0354) 212 11 90 

Akdağmadeni Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Akdağmadeni / Yozgat (0354) 314 14 00 

Yerköy Adalet Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Yerköy / Yozgat (0354) 516 66 81 

Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Boğazlıyan / Yozgat (0354) 290 30 02 

Sorgun Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Sorgun / Yozgat (0354) 502 00 55 

Şefaatli Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 Şefaatli/Yozgat (0354) 564 40 07 

Çekerek Sağlık 
Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

19.08.2019 23.08.2019 
İletişim Fakültesi Binası  
4. Kat Yozgat 

(0354) 217 89 91 
Dahili:2196 

 




