
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

MİLLETLERARASI ÖĞRENCİ SINAVI MÜRACAAT VE TAKİP SİSTEMİ 

 

Değerli adaylar; 

 

KÜYÖS 2018 ile ilgili sınav ve yerleştirme neticelerine ilişkin verilere dört dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça 

ve Rusça) hizmet vermekte olan Üniversitemiz “Milletlerarası Öğrenci Sınavı Müracaat ve Takip Sistemi” 

üzerinden erişebilirsiniz. Tablo ve sekmeleri düzgün bir şekilde görüntüleyebilmeniz için “Mozilla Firefox” 

internet tarayıcısını kullanmanızı öneriyoruz. 

 

Sınav Müracaatı 

1. kuyos.kastamonu.edu.tr adresine giriniz. Açılan sayfada doğrudan “Aday Girişi” kısmına tıklayarak sisteme 

giriş yapınız. 
 

 
2. Açılan sayfada “Müracaat İşlemi” sekmesi altındaki “Aday Sınav Müracaat” kısmından 

pasaport/vatandaşlık no, ad, soyad bilgilerini girerek ve sınav yeri ve sınav dilini seçin ve “kaydet ve çıktı 

alma bölümüne git” butonuna tıklayarak sınav müracaatınızı yapabilirsiniz.  
 

 
3. Sınav müracaatı sonrasında “Müracaat Sonrası” sekmesi altındaki “Sınav Müracaat Belgesi” kısmına 

tıklayarak ve açılan sayfada pasaport/vatandaşlık numaranızı sisteme girip, “Arama Yap” kısmında 

sorgulatarak sınav müracaat evrakınızı alabilirsiniz. 

 

 

 



Sınav Sonuçları 

1. KÜYÖS sınav sonuçlarına http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ adresinde “Aday Girişi” butonuna tıklayarak 

açılan sayfada “Sınav Sonuçları” sekmesinden pasaport/vatandaşlık no bilginizi girip “Arama Yap” butonuna 

basarak ulaşabilirsiniz. (Sınav puanları elimize ulaştıkça sisteme eklenecektir)  

 

2. Sınav sonucunuzun çıktısını “Arama Yap” butonu altında yer alan pdf sembolüne tıklayarak sistem 

üzerinden çevrimiçi olarak alabilirsiniz. 

 
 

Değerli Adaylar; 

Bölüm/Program tercihleri için sistemimizin tercih modülü 

KÜYÖS Kılavuzunda belirtildiği üzere 11 Haziran – 1 Temmuz 

2018 tarihleri arasında açılacak olup, yaşanabilecek yoğunluğu da 

göz önünde bulundurarak tercih işlemlerinizi son güne 

bırakmamanızı öneriyoruz. 

 

http://kuyos.kastamonu.edu.tr/


Program Tercihi 

1. KÜYÖS sınav sonuçlarına http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ adresinde “Aday Girişi” butonuna tıklayarak 

açılan sayfada “Müracaat İşlemi” altındaki “Aday Yerleştirme Müracaat” kısmına giriniz. 

 

 

2. Açılan sayfada Pasaport no/vatandaşlık no, adı, soyadı bilgileriniz giriniz.  

3. Uyruğunuzu “Ülke” kısmından seçiniz.  

4. Kazanmanız durumunda vize işlemlerinizi yapacağınız Büyükelçilik/Başkonsolosluğu Temsilcilik 

kısmından seçiniz. 

5. E-posta, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon bilgilerinizi giriniz. Doğum tarihiniz 2008’den önce ise yılın 

yanındaki oka (V) tıklayınız, açılan sayfada 2008’i seçiniz, daha sonra oka (V) tekrar tıklayınız. Bu işlemi her 

yaptığınızda 10’ar yıl geriye gidebilirsiniz. 

6. Daha sonra “Sınav Türü Seçimi” kısmından müracaat etmek istediğini sınav türünü seçiniz ve bu sınava ait 

bilgileri doldurunuz. Beyan edilen bu bilgilerde eksik ya da hatalı bilgi bulunması durumunda aday kayıt 

hakkını kaybeder ve kurumla ilişiği kesilir. 

7. Daha sonra “1. Aşamayı Tamamla 2. Aşamaya Geç” yazan butonuna tıklayınız. 

 

ÖNEMLİ: 2 yıllık programları tercih edebilmeniz için puanınızın 50 

ve üzeri, 4 yıllık programları tercih edebilmeniz için ise puanınızın 

60 ve üzerinde olması gerekmektedir. Lisans mezuniyet puanı ile 

herhangi bir programa müracaatta bulunabilmeniz için bu oran en 

az 100 üzerinden 60 olmalıdır. 

http://kuyos.kastamonu.edu.tr/


Tercihler 11 Haziran – 1 Temmuz arasında alınacak olup, sonuçlar 

9 Temmuzda kuyos.kastamonu.edu.tr adresi üzerinden 

açıklanacaktır. İlan tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içerisinde kesin 

kayıt yaptırıp/yaptırmayacağını bildirmeyen adayların yerine yedek 

adaylar alınacaktır. 

 

 

 

 

8. Açılan sayfada birim kısmından Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’nu, bölüm kısmından ise ilgili 

programları tercih edebilirsiniz. Tercihlerinizin sıralamasını hemen yanlarında yer alan ok işaretine  

tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ya da tercihinizi düzeltmek isterseniz  işaretine tıklayarak düzenleyebilir 

veya işaretine tıklayarak silebilirsiniz. 

 

9.  Tercih işlemlerinizi tamamladıktan sonra “2. Aşamayı bitir, çıktı alma bölümüne git” kısmına tıklayarak 

müracaat işleminizi tamamlayınız ve müracaat belgenizin çıktısını alınız. 

 

 

 

 



 

 

 

 


