
 

 

 

        
 

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 
2015-ÖSYS SONUCUNDA ÜNĠVERSĠTEMĠZ PROGRAMLARINA  

YERLEġTĠRĠLEN ÖĞRENCĠLERĠN KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ 

 

 

KAYIT ÖNCESĠ YAPILACAK ĠġLEMLER 

 

Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığının 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx bağlantı adresinden “Öğrenci Numara 

Sorgulama Sistemi” kullanılarak, T.C. Kimlik numaranızı sisteme girip, öğrenci numaranızı 

öğreniniz. 

 

Ön kayıt işlemleri için http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx 

bağlantı adresini tıklayınız. T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihinizi girdikten 

sonra sisteme giriş yapıp ön kayıt formunu doldurabilirsiniz. Ön kayıt formunu doldurmak 

zorunludur. 

 

Ön kayıt formunu doldurduktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayınız. Böylece 

internetten ön kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. Sayfanın altında yer alan “YAZDIR” 

butonuna tıklayınız ve girdiğiniz bilgilerin çıktısını alarak imzalayınız. (Kesin kayıt için 

gelirken aşağıdaki evraklarla birlikte öğrenci bilgi formu, kayıt bürosundaki görevlilere teslim 

edilecektir.) 

 

KAYIT ĠġLEMLERĠ 

 

Kayıt işleminizin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için lütfen aşağıdaki 

açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 

 

2015-ÖSYS sonucuna göre Üniversitemiz programlarına yerleştirilen adaylardan; 

 

 Örgün (birinci) öğretim programlarına yerleşen adaylar  

https://www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden 28 Temmuz - 05 Ağustos 2015 tarihleri 

arasında elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırabilecektir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu 

olmayıp isteğe bağlıdır. 
 

 

 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx
https://www.turkiye.gov.tr/


 Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz https://www.turkiye.gov.tr 

adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı” 

başlığı altında 28 Temmuz 2015 tarihinde açılacak “Üniversite e-kayıt” seçeneğini tıklayarak           

5 Ağustos 2015 tarihine kadar e-kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. E-kayıt yaptıran 

öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir. 

 

 Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için 

istenilen belgeleri en geç 04 Eylül 2015 Cuma gününe kadar eğitim görecekleri 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Ġşleri Bürosuna teslim etmeleri 

gerekmektedir. Aksi halde kayıt yapmamış sayılacaklardır. 

 Elektronik kayıt yaptıramayan öğrencilerimizin 03-07 Ağustos 2015 tarihleri 

arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt merkezine şahsen başvurmaları halinde 

kayıtları yapılacaktır. 

 

 Kayıt işlemleri için şahsen başvuracak olan adayların kayıt işlemleri           

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi A Blok / KIRKLARELĠ adresinde 

(Otogar Karşısı) yapılacaktır. 

 

Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan 

adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir. 

 

KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

 

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni 

tarihli mezuniyet belgesi. (Başarı belgesi veya öğrenci belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi 

yerine kullanılmaz.) 

 

2) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı 

diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun 

olduğunu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında 

okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 

 

3) ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı. 

 

4) Ġnternet üzerinden doldurulan ön kayıt formu çıktısı. 

 

5) Nüfus cüzdan fotokopisi. 

 

6) 6 adet 4,5 x 6 ebadında fotoğraf. (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.) 

 

7) Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu.  

 

8) Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri için tam 

teşekküllü bir devlet hastanesi veya özel hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu. 
 

9) 29 yaşını doldurmuş olan ve Askerlik Sorgulama Sisteminde sorun olan             

1992 (dahil) ve daha önce (1991, 1990, …) doğumlu öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi. 
 

 

 

 

 

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


KAYIT ĠÇĠN ÖNEMLĠ AÇIKLAMALAR 

 

1) Ġkinci Öğretim öğrencileri ile e-kayıt yapmayan/yapılamayan öğrenci adaylarının 

kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

2) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

3) Sağlık, askerlik, hükümlülük vb. durumlarda bizzat başvuramayan adayların kayıt 

işlemleri noter tasdikli vekaletname ile yapılabilir.  

4) Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz. 

5) Ġlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

6) Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için 

istenilen belgeleri ve ders kayıt formlarını 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 tarihleri arasında (en 

geç 04 Eylül 2015 Cuma gününe kadar) eğitim görecekleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu Öğrenci Ġşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

7) Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm 

programları,  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 

Programı ve Birimlerin ikinci öğretim programlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri için 

bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

 

KAYIT TARĠHLERĠ 

 

2015-ÖSYS sonuçlarına göre üniversitemiz programlarına yerleşen adayların kayıt 

işlemleri aĢağıdaki kayıt takvimine göre yapılacaktır. 
 

KAYIT TARĠHĠ BĠRĠM ADI 

03 Ağustos 2015 Pazartesi 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

04 Ağustos 2015 Salı 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BABAESKĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

05 Ağustos 2015 ÇarĢamba 

ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

TURĠZM FAKÜLTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU 

06 Ağustos 2015 PerĢembe 
LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

VĠZE MESLEK YÜKSEKOKULU 

07 Ağustos 2015 Cuma 

TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

PINARHĠSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 

MAZERETLĠ KAYIT 

 

Not: Yerleştiğiniz Birimin kayıt gününde gelmeniz gerekmektedir. 

 

  


