
 
2016-ÖSYS EK KONTENJAN SONUCUNDA ÜNĠVERSĠTEMĠZ PROGRAMLARINA  

YERLEġTĠRĠLEN ÖĞRENCĠLERĠN KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ 

 

KAYIT ÖNCESĠ YAPILACAK ĠġLEMLER 

 

Kırklareli Üniversitesi Öğrenci İşleri 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. (Sistem 06 Eylül 2016 tarihinde, saat 12:00’da açılacaktır.) 

 

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. (Sistem 06 Eylül 2016 tarihinde, saat 12:00’da açılacaktır.) 

 

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.) 

 

Not: 18/05/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı kararı gereği; 2016-

ÖSYS ile Üniversitemiz Programlarına yerleşen ancak ortaöğretim kurumundan mezun 

olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde geçici 

kayıtları yapılacak ve bu adaylar mezun olduklarına dair belgelerini 30 Aralık 2016 tarihine 

kadar üniversitemize ibraz ettikleri takdirde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun 

olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen 

tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

 

KAYIT ĠġLEMLERĠ 

 

Kayıt işleminizin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için lütfen aşağıdaki 

açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 

 

2016-ÖSYS Ek Kontenjan sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleştirilen 

adaylardan; 

 06-09 Eylül 2016 tarihleri arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt 

merkezine şahsen veya öğrenci adına noter vekaleti ile başvurulması halinde kayıtları 

yapılacaktır. 

 Kayıtlar Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci Yemekhanesi, 

Kayalı Kampüsü / KIRKLARELĠ adresinde yapılacaktır. 

Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt 

hakkını kaybedeceklerdir. 

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx


 

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 Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı. 

4) İnternet 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 makbuzu. (İkinci öğretim öğrencileri 

ile bir yükseköğretim programına kayıtlı olup, üniversitemizde ikinci bir yükseköğretim 

programına kayıt yaptıracak adaylar için) 

8) Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için tam 

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

9) 29 yaşını doldurmuş olan öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi. 

10) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 

öğrencileri için:  

a) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge. 

b) Bayanlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun 

santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 

kilogram noksan ağırlıkta olmak).  

c) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun 

santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 

kilogram noksan ağırlıkta olmak).  

d) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 

yetkilendirilmiĢ sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuĢa uygun olduğuna dair 

rapor almaları gerekmektedir.) Raporda boy ve kilo belirtilmelidir. 

e) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, 

yara izi vb. bulunmamak. 

 

KAYIT ĠÇĠN ÖNEMLĠ AÇIKLAMALAR 

 

1) Kayıtta şahsen veya öğrenci adına alınmış noter vekaleti ile başvuru yapılması 

gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

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

işlemleri noter tasdikli vekaletname ile yapılabilir.  

3) Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz. 

4) İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAYIT TARĠHLERĠ 

 

2016-ÖSYS Ek Kontenjan sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleşen 

adayların kayıt işlemleri aşağıdaki kayıt takvimine göre yapılacaktır. 
 

KAYIT TARĠHĠ BĠRĠM ADI 

06 EYLÜL 2016 

SALI 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Mimarlık Fakültesi 

Teknoloji Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Turizm Fakültesi 

Sağlık Yüksekokulu 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

07 EYLÜL 2016 

ÇARġAMBA 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu 

08 EYLÜL 2016 

PERġEMBE 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Babaeski Meslek Yüksekokulu 

Vize Meslek Yüksekokulu 

09 EYLÜL 2016 

CUMA 
Mazeretli Kayıt (Tüm Programlar) 

 

 

Kayıtlar 06 Eylül 2016 tarihinde saat 10:30’da baĢlayacaktır. 

 


