
2021-YKS İKİNCİ EK-YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE 

ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT YAPTIRACAK  

ADAYLARIN DİKKATİNE! 

 

 

Sevgili aday öğrenciler; Çankaya Üniversitesine hoş geldiniz. 

 

Kayıt işlemine başlamadan önce duyuruları dikkatlice okuyunuz! 

 

Üniversitemize 2021 – 2022 Eğitim - öğretim yılında ikinci ek yerleştirme ile kesin kayıt 

yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerin kayıtları 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında e-

devlet kapısı üzerinden e-kayıt (elektronik kayıt) işlemi ile gerçekleştirilecektir.  

E-kayıt yaptıramayan aday öğrenciler 26 Ekim – 01 Kasım 2021 tarihleri arasında 

Eskişehir yolu 29. Km. de yer alan Merkez Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yüz 

yüze kayıt yaptırabilecektir. 

Gerek e-kayıt gerekse yüz yüze kayıt yaptıracak aday öğrencilerin kayıt işlemleri 

öncesinde indirim oranları nispetinde eğitim ücretini “Eğitim ücreti açıklamaları” kısmında 

yer alan açıklamalar doğrultusunda öğrenci numarası ile Vakıfbank’a yatırması gerekmektedir. 

Öğrenci numaranız “YKS Ek Yerleştirme ile Üniversitemizi Kazanan Öğrenciler İçin Ön 

Kayıt” linkine tıklayıp, gerekli alanları doldurduktan sonra karşınıza çıkan bilgi formunda yer 

almaktadır. Burslu programlara yerleşen öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecektir. 

Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan adayların, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri 

gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri beraberlerinde getirmeleri halinde kayıt süreci sorunsuz 

tamamlanabilecektir. 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

E-KAYIT (ELEKTRONİK KAYIT) 

 

a)  Aday öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. 

  

b) E-kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi 

almaları gerekmektedir. 

 

c) Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci eğitim ücretini ödedikten sonra öncelikle “YKS Ek 

Yerleştirme ile Üniversitemizi Kazanan Öğrenciler İçin Ön Kayıt” linkini tıklayıp T.C. Kimlik 

Numarası ve doğum tarihini girdikten sonra karşısına çıkan “Öğrenci Kayıt Bilgi Formu”nu 

doldurması gerekmektedir.    

 

d) Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu dolduran öğrenciler 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında E-

Devlet Kapısının www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” 

seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. 

 

http://www.turkiye.gov.tr/


e) E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Milli 

Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. 

Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise 

mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler e-kayıt yapamayacak ve Üniversitemize 

yönlendirilecektir. 

 

f) Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler e-kayıt 

yapamayacaktır. 

  

g) E–kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin E–Devlet Kapısı üzerinden kayıt olduklarını 

gösterir barkodlu çıktı ile birlikte yüz yüze kayıt İşlemlerinde istenen evrakları en geç 06 Aralık 

2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

E-kayıt işlemini bitirdiğinizde YKS başvurusu sırasında vermiş olduğunuz cep telefonuna 

“Kaydınız başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için https://onkayit.cankaya.edu.tr/ web 

adresini ziyaret ediniz” şeklinde kısa mesaj gelecektir. Bu kısa mesaj kaydınızın tamamlandığı 

anlamına gelmektedir. 

 

E-kayıt yapamayacak olan adaylar, 26 Ekim – 01 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze kayıt 

yaptıracaklardır. 

 

YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ: 

 

Kayıt için adayların bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin ettiği kişiler aracılığıyla 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

 

Yüz yüze kayıt yaptıracak öğrencilerin “YKS Ek Yerleştirme ile Üniversitemizi Kazanan 

Öğrenciler İçin Ön Kayıt” linkinde yer alan “Öğrenci Kayıt Bilgi Formu” nu doldurması 

zorunlu değildir. Kayıt için geldiğinde Üniversitemizde de doldurabilir. Öğrenci numarasını bu 

linkten öğrenebilir. 

 

Gerekli belgeler: 

 

1.  

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı Lise Diplomasının aslı ve 

fotokopisi, 

- Lise diploması henüz hazırlanmamış olanlar için yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesinin 

aslı ve fotokopisi, 

- Lise Diploması kayıp olanlar için, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alacağı 

diplomasını kayıp edenlere mahsus belgenin aslı ve fotokopisi, 

 

Bu belgelerin fotokopileri kayıt sırasında Üniversitemizce “Aslı Gibidir” şeklinde 

onaylandıktan sonra asılları iade edilecektir. 

 

(*)   İlgili belgelerin noter onaylı suretleri veya aslının aynıdır suretleri kabul edilir. 

 

2. Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı). 

3. Fotoğraf 2 adet (4.5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf, fotoğrafların arkasına 

öğrenci numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız.) 

4. YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Çankaya Üniversitesi'ne yerleştirildiğinizi gösteren 

belge) üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu”nun bulunması gerekmektedir. (ÖSYM 

web sitesinden alınabilmektedir.) 

https://onkayit.cankaya.edu.tr/


5. Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç 

olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem 

yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu 

bulunmaz. 

6. Eğitim ücreti dekontu (Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler eğitim ücreti 

ödemeyecektir). 

 

 

KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 

 

1. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için adayların bizzat başvurmaları veya yerine başkasının 

kayıt yaptırabilmesi için noterden vekalet ibraz etmeleri gerekmektedir. 

2. Eksik belge durumunda kayıt yapılmaz. 

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

4. Yüz yüze kayıtlar, Üniversitemiz Merkez Kampusü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda 

yapılacaktır.  

Adres : Eskişehir Yolu 29. Km. Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:4 06790 

Etimesgut / Ankara 

www.cankaya.edu.tr 

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI AÇIKLAMALARI 

 

02-03 Kasım 2021 tarihlerinde Hazırlık Eğitimi Biriminde İngilizce Yeterlik Sınavı 

gerçekleştirilecektir. Bu sınava 2021-YKS ikinci ek yerleştirme ile üniversitemize 

yerleştirilmiş ve kayıt yaptırmış öğrenciler katılacaklardır. 

Sınavın tekrarı söz konusu olmadığından lütfen aşağıda verilen linkten yapılacak duyuruları 

titizlikle takip ediniz. 

https://cups.cankaya.edu.tr/notice/ingilizce-yeterlik-sinavi/ 

 

         2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında 

Üniversitemize 2021-YKS İle Yerleşen Öğrenciler İçin 

Eğitim Ücreti Açıklamaları 

 
  

Üniversitemize 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrencilerin, tüm 

bölümler, Meslek Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı için Ücretli ve İndirimli eğitim ücretleri aşağıda 

belirtilmiş olup, ücretin yarısı kayıt tarihlerinde diğer yarısı ise ikinci yarıyıl başında 07-11 Şubat 

2022 tarihlerinde ödenir. Eğitim ücreti sadece ilgili bankaya ödenecek olup, Üniversitemizde 

tahsilat yapılmamaktadır.  

 

http://www.cankaya.edu.tr/
https://cups.cankaya.edu.tr/notice/ingilizce-yeterlik-sinavi/


Öğrencilerimiz, eğitim ücretlerini yalnızca VakıfBank’ın Türkiye’deki tüm şube, 

ATM’lerinden ve internet bankacılığından öğrenci numarasıyla herhangi bir açıklama yazmaya 

gerek kalmadan yatırabilecektir. Öğrenci numaranız “YKS ile Üniversitemizi Kazanan 

Öğrenciler İçin Ön Kayıt (https://onkayit.cankaya.edu.tr/Home/Giris)” linkine tıkladığınızda açılan 

“Öğrenci Kayıt Bilgi Formu”nda yer almaktadır. Yarıyıl ücretine taksit yapılmamakta olup, 

kredi kartı ile ödeme imkanı da bulunmamaktadır. 

 

Her yarıyıl başında öğrencilerin giriş yıllarına göre ödemesi gereken ücret miktarları ve 

ücret ödeme tarihleri Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmekte olup, eğitim ücretini süresi 

içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 

 

 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dahil takip eden yıllarda eğitim ücretine yapılacak yıllık 

artışlar, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır. 

 

 Çankaya Üniversitesi’nin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan 

burs/indirim, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar/indirimler, eğitim 

dili İngilizce olan programlar için İngilizce Hazırlık programında geçirilebilecek süreler de dahil, 

öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilecektir. 

 

 

 

 Yıllık Toplam Ücret 

(TL) 

(% 8 KDV dahil) 

1.Yarıyıl Ücreti (TL) 

(% 8 KDV dahil) 

2.Yarıyıl Ücreti (TL) 

(% 8 KDV dahil) 

Ücretli 59.940 29.970 29.970 

%50 İndirimli 29.970 14.985 14.985 

 

https://onkayit.cankaya.edu.tr/Home/Giris

