
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine; 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü asil olarak kazanan adaylar 14-18/08/2017 tarihleri 

arasında aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına başvurmaları 

gerekmektedir. 

1-2017 ÖSYS (YGS/LYS) Sonuçları belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) (Yerleştirme Belgesi) 

a) Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ile 

mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi 

kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan mezun olduğu liseden onaylı sureti veya 

noter onaylı sureti alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi 

mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz) 

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların 

bu durumunu belirtir resmi belge ile beraber  kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi. (Bu 

adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar İlgili Akademik 

Birimlerinin Öğrenci İşleri Bürolarına  teslim 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.) (Geçici kaydı yapılan 

öğrenciye kaydı kesinleşinceye kadar öğrenci belgesi ve Öğrenci Kimlik Kartı verilmeyecektir.) 
(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları lise 

diploması görülerek aslı iade edilecek ve mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı suretini 

İlgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarına  teslim etmesi gerekmektedir.) 

 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmak zorundadır.), 

 

4- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci 

Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.) 

 

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak 

“bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge. (1995 yılı 

(Dâhil) ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için.) 

 6-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

(II.Öğretim öğrencileri içindir.) Harç ücretlerini web (kafkas.edu.tr) sitemizden öğrenebilirsiniz. Bir 

yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları 

hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı 

payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin 

Ziraat Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması 

halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi 

gerekmektedir. 

 

7- Ekte verilen Öğrenci Bilgi Formu* doldurularak kayıt sırasında teslim edilmelidir. 

 

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

1-       Adayların  Kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

2-       Sağlık, Askerlik, Hükümlülük  vb. durumlarda durumlarını belgelendirmeleri kaydı ile Noter 

Vekâleti ile yapılabilir.  

3-       İlan Edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

4-       Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz.  

 

 



ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

TARİH: 

ADI:  

SOYADI:  

ÖĞRENCİ NUMARASI:  

T.C. KİMLİK NO:  

DOĞUM TARİHİ:  

CEP TEL: 
 

 

E-MAİL : 
 

 

 

DAHA ÖNCEKİ EĞİTİM BİLGİLERİ: 

LİSE ADI:  

LİSENİN BULUNDUĞU ŞEHİR:  

LİSE MEZUNİYET TARİHİ:  

LİSE EĞİTİMİNDE GİTTİĞİ DERSHANE İSMİ: 

DAHA ÖNCE KALDIĞI YURT İSMİ (VARSA): 

 
 

 

BURS BİLGİLERİ:  

BURS ALIYORMUSUNUZ?   

ALIYORSANIZ NEREDEN ALIYORSUNUZ?  

ALIYORSANIZ BURS MİKTARI NE KADAR?  

AİLENİZDEN GELEN HARÇLIK MİKTARINIZ:  

 

AİLE BİLGİLERİ  

KARDEŞ SAYISI:  

OKUYAN KARDEŞ SAYISI:  

OKUYAN KARDEŞ EĞİTİİM DÜZEYİ:  

AİLENİN İKAMET ŞEHRİ:  

 

SAĞLIK DURUMU:  

ÖNEMLİ BİR HASTALIK 

DURUMUNUZ VAR MI? 

 

Üniversitemizi tercih sebebiniz nelerdir? 


