
T.C. 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ 

 

1- Kayıtlar 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. 

2- Online kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. 

3- Online kayıt işlemi 2015-2016 öğretim dönemi için ÖSYM den temin edilecek yerleşen verisi 

içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. 

4- Online kayıta özel yetenek programlarına yerleşen öğrenciler harç ödemeleri, sağlık durumu vb. diğer 

hususlar sebebiyle bu sene dâhil edilmeyecektir. 

5- Yerleşen adaylar e-devlet şifreleriyle https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. 

6- Online kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. Asker Alma 

Dairesinden Askerlik Durum Bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığında mezun olup olmadığına dair bilgide 

aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim 

Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler online kayıt yapamayacak ve yerleştiği 

Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 

7- Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir. 

8- Kayıt olanlara ait bilgiler YÖKSİS üzerinden günlük olarak alınabilecektir. 

9- Kayıt işlemini online yapan öğrenciler; 

 NOT 1: 03-07 Ağustos 2015 tarihinde yeni kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler 14-

18 Eylül 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt evrakları ile birlikte kazanmış oldukları 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosuna teslim ederek öğrenci 

belgelerini alıp ders kayıtlarını yapacaklardır. 

NOT 2 : E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak elektronik kayıt zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. 

Kaydını şahsi olarak yapmak isteyenler yerleştikleri akademik birimin öğrenci işleri bürosuna 

kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek kayıt süreleri içinde Üniversitemize kayıt 

yaptırabilirler. Şahsi kayıt işlemleri posta yoluyla yapılmamakta olup, ancak sağlık özrü ve 

mahkûmiyet vb. durumların belgelenmesi şartıyla vekâlet yoluyla da yapılabilmektedir. 

             KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1.  Lise Diplomasının aslı 

2.  ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) 

3.  12 adet Fotoğraf 

4.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5.  Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için, e-devlet üzerinden alınabilir.) 

6.  Katkı payının ödendiğine dair banka dekontu (*) 

7.  Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Belgesi (Sarıkamış MYO Özel Güvenlik ve Koruma bölümüne 

yerleşen adaylar) 

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/


KATKI PAYININ YATIRILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI 

 

Ziraat Bankası Kars Şubesi : 0147 -26158586-5009 

 

Not:  Belirlenen kayıt tarihlerinde katkı payını yatırmak için öğrencilerin  Öğrenci Numaraları ile 

işlem yapmaları gerekmektedir. 

 

 İkinci Öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler E- Devlet kapısı üzerinden kayıt 

yaptırmadan önce yerleştikleri ikinci öğretim programının harç miktarını öğrenmeleri için; 

  Bakanlar Kurulu onaylı Harç ücretleri listesine ulaşmak için tıklayınız. 

2015 ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 

BANKAYA HARÇ ÜCRETLERİNİ YATIRMALARI İÇİN   

Üniversitemize yerleşen ikinci öğretim öğrencileri harç ücretlerini, öğrenci numarasıyla 

herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden online yatırmaları gerekmektedir. 

                  Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. 

 

                     Bilgi için: 

Kağızman Meslek YÜksekokulu 

Kağızman/ KARS 

 

Telefon: 0 (474)  351 64 96 - Fax: 0 (474) 351 64 95 

http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/kau/file/%C3%BCcret.pdf
http://obs.kafkas.edu.tr/ogrenci/ogr0209/default.aspx
http://obs.kafkas.edu.tr/ogrenci/ogr0209/default.aspx

