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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ 
 

1- Kayıtlar 5 Ekim - 7 Ekim  2020 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik olarak 

yapılacaktır. 

2- Online kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. 

3- Online kayıt işlemi 2020-2021 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: 5 Ekim - 7 Ekim 2020  tarihinde yeni kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan 

öğrencilerden daha sonra herhangi bir belge istenmeyecektir. 

NOT: Öğrenciler  Öğrenci Katkı payı ve Öğrenim ücretlerini ZİRAAT BANKASI’NIN  tüm 

şubelerinden Öğrenci numaraları ile ONLİNE olarak yatırabileceklerdir. 

 

               Öğrenci Numarasını öğrenmek için Tıklayınız 
 

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ 

 
NOT 2: Hazırlık sınıfı olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri 

arasında yeterlilik ve muafiyet dilekçelerini aşağıdaki linkte yer alan formu doldurup, e-mail ile 

internet üzerinden bildirebilirler. Yabancı dil hazırlıktan muaf olamayan öğrenciler için 19-22 

Ekim tarihleri arasında (İngilizce/Fransızca ve Rusça) sınavları online yapılacaktır. (Sınavla ilgili 

değişiklik durumunda öğrencilerimize duyuru yapılacaktır.) 

               *Yabancı Dil Muafiyet Formuna ulaşmak için tıklayınız. 

               UYARI: Yabancı Dil Muafiyet formunda istenilen bilgiler doğru şekilde doldurularak 

yabancidiller@kafkas.edu.tr  e-posta adresine mail olarak gönderilmelidir. 

 

NOT 3 : 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. 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://obsyeni.kafkas.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://www.kafkas.edu.tr/oidb/tr/sayfa10562
https://www.kafkas.edu.tr/oidb/tr/sayfa10545
mailto:yabancidiller@kafkas.edu.tr


 

 

 


