
 
 

2018-YKS ĠLE ÜNĠVERSĠTEMĠZ PROGRAMLARINA 

YERLEġTĠRĠLEN ÖĞRENCĠLERĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ 
 

KAYIT ÖNCESĠ YAPILACAK ĠġLEMLER 
 

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. 

  

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. Kayda gelmeden önce Ön Kayıt 

Formunu doldurmak zorunludur.  

 
Ön kayıt formunu doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayınız. Böylece internetten ön 

kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. Sayfanın altında yer alan “Yazdır” butonuna 

tıklayınız ve girdiğiniz bilgilerin çıktısını alarak imzalayınız. Ön kayıt formu, kesin kayıt 

esnasında kayıt bürosundaki görevlilere teslim edilecektir. 

 

KAYIT ĠġLEMLERĠ 
 

 03 - 05 Eylül 2018 tarihleri arasında tüm öğrencilerimiz 

https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik kayıt 

yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. 

 

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

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

başlığı altında açılacak “Üniversite e-kayıt” seçeneğini tıklayarak 03-05 Eylül 2018 

tarihleri arasında e-kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan 

öğrencilerin kayıt yaptıklarına dair sistem çıktısını almaları gerekmektedir. Elektronik kayıt 

yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir. 

 

 Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenilen 

belgeleri en geç 24 Eylül 2018 tarihine kadar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

teslim etmeleri gerekmektedir.  
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 Elektronik kayıt yaptıramayan öğrencilerimizin kayıtları 03-07 Eylül 2018 tarihleri 

arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt merkezine şahsen veya öğrenci adına alınmış 

noter vekaleti ile başvurulması halinde yapılacaktır. 

 

 Kayıt işlemleri için şahsen veya noter vekaleti ile başvuracak olan adayların kayıt 

işlemleri Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Kayalı Kampüsü / Merkez - 

KIRKLARELĠ adresinde yapılacaktır. 

 

 2018-YKS ile Üniversitemiz programlarına yerleşen ancak ortaöğretim kurumlarından 

mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde 

geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2018 

tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar 

mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen 

tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

 

 Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını 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) 2018-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı. 

 

3) İnternet üzerinden doldurulan Ön Kayıt Formu çıktısı. 

 

4) Nüfus cüzdan fotokopisi. 

 

5) 6 adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.) 

 

6) Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka makbuzu. (Bakanlar Kurulu kararı gereği 

birinci öğretim öğrencilerinin katkı payları Devlet tarafından karşılanacaktır. İkinci öğretim 

öğrencileri ile bir yükseköğretim programına kayıtlı olup, Üniversitemizde ikinci bir 

yükseköğretim programına kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı/öğrenim 

ücreti ödeyeceklerdir. Öğrenim ücreti, öğrenci numarası ile Türkiye’nin her yerindeki Ziraat 

Bankası ATM’lerinden ve internet bankacılığı aracılığıyla yatırılabilir.) 

 

7) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı öğrencileri için tam teşekküllü bir devlet 

hastanesi veya özel hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu. 

 

8) 29 yaşını doldurmuş olan erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi. 

 

9) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (I. ve II. Öğretim) 

Programları öğrencileri için taahhütname. 

 

 

 



KAYIT ĠÇĠN ÖNEMLĠ AÇIKLAMALAR 
 

 Elektronik kayıt yaptırmayan adaylar için, kayıtta şahsen veya öğrenci adına alınmış 

noter vekaleti ile başvuru yapılması gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

 

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

işlemleri noter vekaleti ile yapılabilir.  

 

 Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz. 
 

 Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli 

belgeleri 24 Eylül 2018 tarihine kadar Rektörlük Öğrenci İşleri Başkanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

 

KAYIT TARĠHLERĠ 
 

2018-YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleşen adayların kayıt 

işlemleri aşağıdaki kayıt takvimine göre yapılacaktır. 

 

KAYIT TARĠHĠ AKADEMĠK BĠRĠM 

03 Eylül 2018 Pazartesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Mimarlık Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Teknoloji Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

04 Eylül 2018 Salı 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Turizm Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

05 Eylül 2018 Çarşamba 

Sağlık Yüksekokulu 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu 

Babaeski Meslek Yüksekokulu 

06 Eylül 2018 Perşembe 

Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu 

Vize Meslek Yüksekokulu 

07 Eylül 2018 Cuma 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Mazeretli Kayıt (Tüm Akademik Birimler) 

 

 

 



KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

SĠVĠL HAVACILIK KABĠN HĠZMETLERĠ (I. VE II. ÖĞRETĠM) PROGRAMLARI 

ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN TAAHHÜTNAME 

 

 

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, Kırklareli 

Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (I. ve II. Öğretim) Programlarında yer alan Bk. 

49. Maddede belirtilen “SĠVĠL HAVACILIK KABĠN HĠZMETLERĠ (ön lisans) eğitimi 

mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:  

 

1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil ArĢiv Kaydı bulunmamak.  

 

2) Bayanlar için 160 cm-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).  

 

3) 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).  

 

4) Sağlık durumu uçuĢa elveriĢli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 

yetkilendirilmiĢ sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuĢa uygun olduğuna dair 

rapor almaları gerekmektedir.)  

 

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde 

dövme, yara izi vb. bulunmamak.”  

 

kriterlerini okudum. Mezun olduktan sonra havayolu işletmelerinde 49. Maddede yer 

alan şartları sağlamadığım için elenirsem tüm sorumluluk tarafıma ait olup Kırklareli 

Üniversitenin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: 

İmza:  

Tarih:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

ZORUNLU YABANCI DĠL DERSLERĠ (ĠNGĠLĠZCE) MUAFĠYET SINAVI 

BAġVURU FORMU 

 

 

          ……………………………………..Fakültesi/ Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokulu 

……………………….……………… Programı …………………… numaralı öğrencisiyim. 

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (i) bendi gereği almak ve başarmak zorunda olduğum 

Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olmak için 27 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (İngilizce) Muafiyet Sınavına girmek istiyorum. 

 

 Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 

               …../…./2018 

 

     

    Adı Soyadı :   

    İmza  : 

 

 

 

Adres: 

 

      

Telefon: 

 

      

  

* İngilizce Muafiyet Sınavına girmek isteyen öğrencilerin bu formu doldurarak kayıt 

esnasında, kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınava girmek zorunlu olmayıp, 

isteğe bağlıdır. 

 

 

 

 

 


