2020 DGS-EK YERLEŞTİRME SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZİ KAZANAN
ADAYLARIN KAYIT BİLGİLERİ
(KAYITLAR ÜNİVERSİTEMİZE ŞAHSEN BAŞVURU YOLUYLA YAPILACAKTIR.)
I. KAYIT TARİHİ VE YERİ
2020 DGS-Ek Yerleştirme sonucunda Üniversitemizin herhangi bir bölümüne kayıt hakkı
kazanan adayların kesin kayıt işlemleri, 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığında yapılacaktır.
Kayıt Yeri ve İletişim Bilgileri:
Ertuğrul Gazi Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kocasinan - KAYSERİ
Telefon : 0 352 324 00 00 Pbx
Faks : 0 352 324 00 04
İnternet : http://www.nny.edu.tr
Mail : info@nny.edu.tr
ÖN KAYIT
Kesin kaydınızı Üniversitemize yaptırmadan önce aşağıda belirtilen web adresindeki Ön
Kayıt bilgilerini doldurmanız kayıt işlemlerinizi hızlandıracaktır. İsteyen öğrenciler şahsen
başvuru ile kesin kayıt esnasında da ön kayıt işlemini yapabileceklerdir.
http://onkayit.nny.edu.tr
II. KAYIT ESASLARI
1. Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2. Belirtilen kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler ve
herhangi bir hak iddia edemezler.
3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4. Üniversite gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli
işlemleri yapmaya yetkilidir.
III. KESİN KAYIT BELGELERİ
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı.
2. Adayın mezun olduğu Meslek Yüksek Okulu’ndan aldığı diploma veya yeni tarihli
mezuniyet belgesinin aslı.
3. Adayın mezun olduğu Meslek Yüksek Okulu’ndan aldığı onaylı transkript ve onaylı ders
içerikleri. (Islak imzalı ve mühürlü olacaktır.)
4. 2020 DGS-Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı.
5. 12 adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş).
6. Nüfus cüzdanı örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır).
7. Askerlik Durum Belgesi, 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik
şubesinden veya e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr) alınacak belge.
8. Adli sicil kaydına ilişkin olarak e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr) alınan Adli
Sicil Belgesi.
9. Öğrenci Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecektir.)
10. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge. (Burslu öğrenciler öğrenim ücreti
ödemeyecektir.)

Not: Bir lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak ön lisans diploması alan adayların, bir
lisans programına yerleştirilseler bile kayıtları yapılmaz.
Üniversitemizin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için KDV dâhil Öğrenim Ücretleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
Ücretli
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
-

% 25 İndirimli % 50 İndirimli % 75 İndirimli
13.093 ₺
13.093 ₺
-

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Bölüm
Ücretli
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
29.926 ₺

% 25 İndirimli % 50 İndirimli % 75 İndirimli
-

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

% 25 İndirimli % 50 İndirimli % 75 İndirimli
13.560 ₺
-

Ücretli
27.120 ₺
28.991 ₺

ÖDEME YÖNTEMLERİ
1. Nakit Ödeme
Öğrenim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %5 (beş) indirim uygulanacaktır.
a) Türkiye’ nin herhangi bir yerindeki Türk Ekonomi Bankası şubelerinden öğrenci numarası
belirtilerek ödeme yapılabilecektir.
Öğrenci numaranızı sorgulamak için lütfen tıklayınız.
Banka Bilgileri
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Şube Kodu : 713-Kocasinan/Kayseri
Hesap Numarası : 45596611
IBAN Numarası: TR810003200000000045596611
2. Taksitli Ödeme
Öğrenciler öğrenim ücretlerini, Türk Ekonomi Bankası ile yapılan anlaşmaya göre vade
farksız ve masrafsız 8 (sekiz) taksitle ödeyebileceklerdir. Bu ödeme yöntemini kullanacak
olan öğrenci velilerinin bankaya gelir belgesi ile nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Ödeme işlemi, kayıt esnasında Üniversitemiz kayıt bürosunda yapılabilecektir.
3. Kredi Kartı ile Ödeme
Kredi Kartı ile Kayıt Merkezinde Fiziki Pos Üzerinden Ödeme
a) Öğrenim ücretinin kredi kartı ile tek çekimde tamamının ödenmesi halinde % 5 indirim
uygulanacaktır.

b) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Axess, Bonus, CardFinans, Maximum, World kredi
kartlarına vade farksız 8 (sekiz) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Bu ödeme
yöntemini kullanacak olan öğrenci velilerinin kredi kart limitlerinin ödeyecekleri öğrenim
ücretine uygun olması gerekmektedir.
ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar ve indirimler karşılıksız olup,
herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi,
devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder.
* Üniversitemizi 1., 2. ve 3. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere, yurt ücretinden
%40 indirim uygulanacaktır.
* Kayseri İlçelerinde (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı,
Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar) ikamet eden öğrencilere öğrenci yurt
ücretinden %10 indirim yapılacaktır.
* Üniversitemiz kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitesi oldukça yüksek olup, isteyen her
öğrenci yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarımız Üniversitemiz Kampüs alanında bulunmakta
ve Fakültelere 3-5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Yurt odaları, 1-3 öğrenci kalacak
şekilde tasarlanmıştır. İsteyen her öğrenci tek kişilik odalarda kalabilecektir. Yurtlarımızın
yanındaki Öğrenci Merkezinde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır.
* Öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş
yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artış bir
önceki yılın enflasyon oranını geçemez.
* Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre
genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin
cezası olmayan öğrencilere, o yarıyılı izleyen yarıyıl için geçerli olmak üzere karşılıksız
“Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yarıyıl için Mütevelli
Heyetince belirlenir.
* Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini
kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yurtlar, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim
ücreti dışındadır.
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka
sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir. Öğrenim ücretinin kayıt
sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.
* Üniversitemiz öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği
kesilen / ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, DGS
sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde Üniversitemize hangi
şartla yerleşmişse (ücretli, burslu veya indirimli), o yerleştirme şartıyla kayıt yapabilirler.
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi‘nde eğitim dili Türkçe’ dir. Yabancı dil hazırlık eğitimi
yoktur.

* Şehit-gazi eş ve çocuklarına her akademik yılın başında Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen oranda burs sağlanır.
* Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber öğrenim gördükleri
normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 öğrenim ücreti indirimi
uygulanmaktadır.
* Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden
yararlanabilme imkanına sahiptir.

