EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri
hazırlayarak ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde Kafkas Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu birimlerine bizzat gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.
Üniversitemize T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrenciler için her yıl yapılan YGS, LYS sınavları ile
öğrenci alınır. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı’na özel
yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programların başvuru koşulları ve yetenek sınavı
tarihleri, kayıt tarihleri ve yeri anılan okulların web sayfalarında ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığımızın http://oidb.kafkas.edu.tr/ internet adresinde ilan edilir.

KAYITLA İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN İRTİBAT NUMARALARIMIZ:
0 474 225 11 50 den dahili 1066-1065-1063 ve 1068 ve
0 474 225 11 75
ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
* Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden
vekaletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt yaptırabilir.
* Askerlik ile ilgili durumunuz www.turkiye.gov.tr sitesinden sorgulanarak ihtiyaç duyulduğu
takdirde kayıt esnasında sizden askerlik belgesi talep edilebilecektir.Bunun için önceden
yukarıda belirtilen siteye girerek veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun
kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz ve çıktısının alınarak
kayıt esnasında getirmeniz sizin için yararlı olacaktır.
* Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
* İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş
kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.
* Diploma ve mezuniyet belgelerinin asılları ile işlem yapılacağından dolayı, fotokopileri ve
noter onaylı tasdikleri ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER
Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)



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.)



Nüfus Cüzdanının Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)



12 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)



DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleşenler için Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni
tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine
kullanılamaz)



Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti banka dekontu : Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi
için,öğrencilerin yatırmaları zorunlu olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti bedellerini,
Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine kayıt işleminden önce yatırmaları gerekmektedir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti banka dekontu kayıt için zorunlu bir evraktır.Kayıt
öncesinde yatırmış olacağınız öğrenim katkı bedeli, üniversitemiz öğrenci bilgi sistemine
otomatik olarak aktarılacaktır. Bu işlem kayıt için yeterlidir, ancak herhangi bir olumsuzluk
durumunda kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
banka dekontunun bir örneğinin kayıt esnasında yanınızda bulunması uygun olacaktır.

AÇIKLAMA: Örgün öğretim programlarına yerleşen adaylar öğrenci katkı
payı/öğrenim ücreti bedeli ödemeyeceklerdir.


Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu:

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp
Fakültesi Hastaneleri’nden alacakları tam teşekküllü heyet raporu almaları gerekmektedir.

