GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİNE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN
KAYITLARI

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ve
Resim-İş Öğretmenliği programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl adayların kayıtları 22
Ağustos 2022 Pazartesi günü (kesin kayıt için gerekli belgelerle birlikte) Gazi Eğitim
Fakültesinde bulunan kayıt bürosunda yapılacaktır. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat
17:30’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
Kontenjanın dolmaması halinde 23 Ağustos 2022 Salı günü saat 10:00’da yedek listede
ismi bulunan, asıl adaylardan kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar yedek aday Gazi Eğitim
Fakültesi panosunda ve https://gef.gazi.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Yedek listesinde ismi
bulunan adayların kayıtları 25 Ağustos 2022 Perşembe günü (kesin kayıt için gerekli belgelerle
birlikte) Gazi Eğitim Fakültesinde bulunan kayıt bürosunda yapılacaktır. 25 Ağustos 2022
Perşembe günü saat 17:30’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş
sayılacaklardır.
Kontenjanın dolmaması durumunda 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 10:00’da okuma
yöntemiyle kayıt yapılacak adayların listesi Gazi Eğitim Fakültesi panosunda ve
https://gef.gazi.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat
10.00’da, 26 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilen son yedekten sonraki adaydan başlamak üzere
Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası önünde okuma yöntemiyle kayıt yapılacaktır. İsmi
okunan aday, bir sonraki adayın ismi okunmadan kayıt yerinde olmalıdır. 29 Ağustos 2022
Pazartesi günü yapılacak kayıtlarla kontenjan dolmamış olsa dahi kayıtlar sona erecektir.
Kayıt hakkı kazandığı halde 22 Ağustos 2022 ve 25 Ağustos 2022 tarihlerinde kayıt
olmayan ve 29 Ağustos 2022 tarihindeki isim okuma yöntemi ile yapılan kayıtlarda ismi
okunmasına rağmen kayıt yerinde bulunmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş
sayılırlar. Bu adaylar için mazeret kaydı yapılmayacak, sağlık raporları kabul
edilmeyecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER
22 Ağustos 2022

Asıl adayların kayıtları

25 Ağustos 2022

Yedek adayların kayıtları

29 Ağustos 2022

İsim okuma yöntemiyle adayların kayıtları

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.)
Kayıt tarihinde liseden mezun durumunda olmadığını belgeleyen adayların kayıtları geçici statüde
yapılacak olup asıl kayıtları mezun olduklarına dair belgelerini 30 Aralık 2022 tarihine kadar
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde yapılacaktır. Bu tarihe kadar
mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.
2. Yerleştirilmesinde ek puandan yararlandırılan adayın lise diplomasında veya mezuniyet
belgesinde alan belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî
belge,
3. T.C. Kimlik Kartı’nın önlü arkalı 3 adet fotokopisi (Aslı ile kontrol edilerek alınacaktır.)
4. 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik vesikalık fotoğraf
5. Kayıt anında başka bir lisans programında kaydı olan adayların Üniversitemize kayıt
yaptırabilmeleri için diğer programdan kayıtlarının silinmesi ve kayıt silme işleminin
YÖKSİS’te görünmesi gerekmektedir. YÖKSİS kaydı halen güncellenmemiş
adayların ilgili Üniversiteden kaydın silindiğine dair yazı getirmeleri gerekmektedir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1. Adaylar kayıtlarını şahsen veya noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığıyla
yaptıracaklardır. Posta yoluyla kayıt yapılmaz.
2. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz.
3. Duyuruda belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.
4. Adaylara kayıt sürecinde ayrıca tebligat yapılmayacak olup adayların, Fakültemiz ilan
panosu ve internet ağ adresinde bulunan ilanları takip etmeleri gerekmektedir.

