
 
 

Kaydınızın sorunsuz bir şekilde tamamlanması için Kayıt 

Kılavuzunu sonuna kadar okuyunuz. 

 

2019-YKS SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ 

PROGRAMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İÇİN KAYIT 

DUYURUSU 
 

KAYIT ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER 
 

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 İŞLEMLERİ 
 

 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tüm adaylarımız 

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

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

 

 Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylarımız https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-

Hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında 

açılacak “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak 16-21 Ağustos 2019 tarihleri 

arasında e-kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan öğrencilerin kayıt 

yaptıktan sonra mutlaka kayıt olduğunu gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayınız. Elektronik 

kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir. 
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 Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenilen 

belgeleri en geç 9-16 Eylül 2019 tarihleri arasında eğitim görecekleri Fakülte / Yüksekokul / 

Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

 Elektronik kayıt yaptıramayan adaylarımızın kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri 

arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt merkezine şahsen veya aday adına alınmış 

noter vekaleti ile başvurulması halinde yapılacaktır. 

 

 Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki 

programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize 

kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim 

kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları 

hariç) 

 

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

işlemleri Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Kayalı Kampüsü / Merkez - 

KIRKLARELİ adresinde yapılacaktır. 

 

 Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 

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

yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına 

ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna 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.  

 

 Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez ancak aslının gösterilmesi 

suretiyle aslının onayı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.  

 

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

Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal 

işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 
 

1) Öğrenci adaylarının kayıtta şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapılması 

gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

 

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

noter vekaleti ile yapılabilir.  

 

3) Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz. 

 

4) Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 

 
 


