
 

 

E-Devlet Üzerinden kayıtlanma   

 
 Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 02 – 03  Kasım 2021 tarihleri arasında  https://www.turkiye.gov.tr. 

adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden  “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını 

tıklayarak, elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 

 Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu 

nedenlerle elektronik kaydı yapılmayan öğrenciler Üniversitemizde yerleştiği birime 02 – 05 Kasım 2021 

tarihleri arasında başvuruda bulunup kayıtlarını yapabileceklerdir.  

 Elektronik kayda, Üniversitemizin özel yetenek programları ile sağlık raporu vb. belgeler istenen programları 

dahil edilmemiştir. Sağlık raporu vb. belgeler istenen programlara yerleşen öğrencilerin 02 – 05 Kasım 2021 

tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte Üniversitemizde yerleştiği birime başvurmaları gerekmektedir. 

 Aynı anda örgün iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak 

Üniversitemize yönlendirileceklerdir. 

 E-devlet üzerinden kayıtlanan öğrencilerimizden herhangi bir belge istenmeyecektir. 

 E-kayıt işleminizin başarıyla gerçekleştirildiğine dair “Barkotlu Çıktı” belgenizi almayı unutmayınız. 

 

Şahsen kayıtlanma   

 

       E-devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapmayan veya yapamayan adaylar, kayıt işlemlerini 02 – 05 Kasım 2021 

tarihleri arasında yerleşmiş oldukları birimlere aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvuru yaparak kayıt 

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 
 
 
 

 

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DİKEY GEÇİŞ SINAVI 

(DGS) EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT 

YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU  
        

       Sevgili öğrencilerimiz öncelikle 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı olan 

Kars ve Kafkas Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor ve Üniversitemize hoş geldiniz diyoruz. 

       Sizlere üniversitemize kayıt işlemlerini yapabilmeniz için kayıt rehberi oluşturulmuş olup, tercihiniz 

doğrultusunda aşağıdaki belirtilen herhangi bir kayıtlanma türünden tercihinize göre kayıt işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Elektronik Kayıt Tarihleri 02 - 03 Kasım 2021 

Şahsen Kayıt Tarihleri 02 – 05 Kasım 2021 

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


Kayıtla İlgili Bilgiler 

 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz 

 Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

 Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz 

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

 Sağlık, Askerlik, Hükümlülük vb. nedenlerden dolayı, durumlarını belgelendirmeleri kaydı ile noter vekaleti 

ile kayıt yapılabilir.  

 Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri 

yapmaya yetkilidir.  

 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 Üniversitemizin sorumluluğu bulunmaz. 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1. 2021 DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

2. Adayın Önlisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı 

belgesi veya öğrenci belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.) 

3. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 

4. T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (aslı 

görülerek iade edilecektir.) 

5. Askerlik çağına gelmiş ve Askerlik Şubesine yönlendirilen öğrenciler için askerlik şubelerinden alınacak “bir 

fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge  

6. İkinci ve uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler katkı yapının/öğretim ücretinin ödenmesi 

ile ilgili banka dekontu. 

7. Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Bölümlerine yerleşen adaylar, Üniversite hastanelerinden 

ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi 

engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu, 

 

 

Kayıt Yerleri ve Tarihleri 

Birimi Kayıt Tarihi Adresi Telefon 

Fen-Edebiyat Fakültesi 02 - 05 Kasım 2021 
Merkez Kampüs Şehitler Mah. 

Ahmet Arslan Cad. Merkez/KARS 0(474) 225 11 50 / 1929 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 02 - 05 Kasım 2021 
Merkez Kampüs Şehitler Mah. 

Ahmet Arslan Cad. Merkez/KARS 0(474) 225 11 50 / 1877 

İlahiyat Fakültesi 02 - 05 Kasım 2021 
Merkez Kampüs Şehitler Mah. 

Ahmet Arslan Cad. Merkez/KARS 0(474) 225 11 50 / 1813 

Devlet Konservatuvarı  02 - 05 Kasım 2021 
Kale İçi Mahallesi, 
Mimar Oktay Ekinci Caddesi 
Merkez/KARS 

0(474) 212 64 50 / 2522 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 02 - 05 Kasım 2021 
Merkez Kampüs Şehitler Mah. 

Ahmet Arslan Cad. Merkez/KARS 0(474) 225 11 50 / 1915 

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 
02 - 05 Kasım 2021 

İstiklal Mah.Erzurum Yolu Üzeri 

No:11 Sarıkamış/KARS 
0(474) 413 52 52 / 2824 

 



Muafiyet İşlemleri 

       

 Daha önce öğrenim gördüğünüz Yükseköğretim Kurumunda alıp başarılı olduğunuz dersler için muafiyet 

taleplerinizi, 02 - 09 Kasım 2021 tarihleri arasında kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul  Öğrenci İşleri 

Birimine dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. 

 Uzaktan Lisans Tamamlama Programlarına yerleşen öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak 

zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar. 
 

 

2021 DGS Şartlı Kayıt 

       

YÖK Yürütme Kurulu’nun 11.08.2021 tarihli toplantısında alınan karara istinaden, 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı 

kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt 

yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak 

mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim 

öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt 

yaptırabileceklerdir.  

 

Öğretim Ücreti 

        2021-2022 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize DGS Ek Yerleştirme ile kayıt yapan ikinci öğretim, 

uzaktan eğitim ve iki üniversite okuyan öğrenciler öğrenim ücretlerini 02 – 05 Kasım 2021 tarihleri 

arasında T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden ÖĞRENCİ NUMARASI ile online olarak yatırdıktan sonra 

sistem tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.  

Öğrenim ücretlerini yatırmayan öğrencilerin ders kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Bu öğrenciler 

dönem kaybı yaşamaması için öğrenim ücretlerini 05 Kasım 2021 tarihine kadar yatırmaları 

gerekmektedir. 
        

 
 

Birimi 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı Katkı Payı Tutarı 

İlahiyat Fakültesi 613,00 

İlahiyat Fakültesi (Uzaktan Lisans Tamamlama) (İLİTAM) 1.000,00 

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 690,00 

 

 

 

 



 

 Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Adres   : Şehitler Mah. Ahmet Arslan Cad. Rektörlük Binası 3. Kat Merkez/KARS 

Tel   : 0 (474) 225 14 36 / 225 14 84 / 225 14 85 / 225 14 86 

Belge Geçer  : 0 (474) 225 11 75 

E- Posta  : oidb@kafkas.edu.tr 

Elektronik Ağ  : www.kafkas.edu.tr 
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