
2015-DĠKEY GEÇĠġ SINAVI ĠLE ÜNĠVERSĠTEMĠZĠ KAZANAN                     

ÖĞRENCĠLERĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ 

2015-DGS ile Üniversitemiz programlarına yerleşen adayların kayıtları 14-18 Eylül 

2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlüğünde yapılacak olup, kayıt için gerekli 

belgeler aşağıda sunulmuştur. (Kayıtlar 14 Eylül 2015 tarihi saat 13:30 da baĢlayacaktır.) 

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 14 Eylül 2015 tarihi saat 13:30 da açılacaktır.) 

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

bağlantı adresini tıklayınız. T.C. kimlik numaranız, baba adınız ve doğum tarihinizi girdikten 

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

zorunludur. (Sistem 14 Eylül 2015 tarihi saat 13:30 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. (Bu belgeyi 

kaybetmeyiniz. Kesin kayıt için gelirken aşağıdaki evraklarla beraber ön kayıt formu, kayıt  

bürosundaki görevlilere teslim edilecektir.) 

 

KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

 

- Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı  

- Lise Diplomasının Aslı  

- DGS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)  

- Ön kayıt Formu 

- Onaylı Transkript Aslı (Not Durum Belgesi)  

- Onaylı Ders İçerikleri Aslı 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

- 6 Adet Fotoğraf (6x4,5cm)  

- Öğrenim Ücreti Makbuzu (İkinci öğretim öğrencileri için)  

- Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için tam teşekküllü devlet hastanesi veya özel 

hastaneden Heyet Raporu  

- 1992 (dahil) ve daha önce (1991, 1990, …) doğumlular için Askerlik Şubelerinden 

alınacak Askerlik Durum Belgesi. 

 

Öğrencilerin kayıt için şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz, 

öğrenim ücretlerini Ziraat Bankası ATM’lerinden ve internet bankacılığı aracılığı ile 

yatırabilirler. Kayıt esnasında makbuz/dekontun kayıt görevlilerine teslim edilmesi 

gerektiğinden ödeme işlemini yaptıktan sonra mutlaka makbuz/dekont alınız. 

 

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


ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ 

Birim 
Öğrenim 

Ücreti 
I. Taksit II. Taksit 

Fen Edebiyat Fakültesi 1281.00 640.50 640.50 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1155.00 577.50 577.50 

Sağlık Yüksekokulu 1155.00 577.50 577.50 

 

NOT: 2015 Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun 

olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını 

tamamlama, bütünleme sınavını, tek ders sınavını vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön 

lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 

Bahar yarıyılı başlangıcına kadar programların kontenjanları dikkate alınmadan, 2015-

DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmelerine 12/08/2015 

tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir. 

(Kayıtlar 14 Eylül 2015 tarihi saat 13:30 da baĢlayacaktır.) 


