Yeni (Aday Öğrenci) Kayıt
1-Programlara yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kim belirliyor?
ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenmekte ve buna göre yerleştirme
yapılmaktadır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Fakülte/YO öğrencilerin yerleştirilmeleri ilgili
birimlerce yapılmaktadır.

2-Üniversitemize kayıt nasıl yapılır?
 Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylardan şahsen başvuru
yapacak olanlar https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idari-birimler/anamenu-oidb-tr
adresinde duyurulan yer ve tarihlerde kendilerinden talep edilen belgelerle birlikte kesin kayıt
işlemini gerçekleştirebilirler.
 Kayıt için istenen bilgi ve belgeleri https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idaribirimler/anamenu-oidb-tr web sitesinden öğrenilebilir.

3-Yeni kayıt işlemlerimi nasıl yapabilirim?
Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleşen öğrenciler yeni kayıt işlemlerini aşağıdaki işlem sırasına
göre yapması gerekmektedir;
 ÖSYS yerleştirme belgenizde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
 Üniversitemizin web sayfasından yayımlanan “Kayıt İşlemlerini” adım adım inceleyip gerekli
işlemleri yaptıktan sonra kayıt için istenilen evrakları kayıt bürosuna teslim etmeniz
gerekmektedir.
 Kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
4-Üniversiteye yeni kaydımı süresi içinde yaptıramazsam ne olur?
Belirtilen kayıt tarihleri arasında kaydınızı yaptırmazsanız, kayıt hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız.

5-Yeni kayıt işlemlerini şahsen yapmak zorunda mıyım?
 Evet, (e-devlet üzerinden kayıt işlemi hariç) kesin kaydınızı kendiniz yaptırmak zorundasınız.
 Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır.
 Noterden vekâlet verilmesi koşulu ile kayıt işlemleri bir başkası tarafından yaptırılabilir.
6-Yeni kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge istenir mi?
ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Üniversitemiz web
sayfasında https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idari-birimler/anamenu-oidb-tr aynı zamanda
ilgili akademik birimin web sayfasında yayınlanmaktadır.
7-Eksik evrakla kayıt yaptırabilir miyim?
Eksik evrakla kesinlikle kayıt yapılmaz. Kayıt işleminin tamamlanması için kayıt evraklarının süresi
içinde ve eksiksiz teslim edilmesi gerekir. Fakat Üniversitemize yerleştirilen liseden mezun olmayan
öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği tarihte teslim edilmek üzere mezuniyet
belgesini getirmek şartı ile eksik belge ile kayıt yapılabilir.

8-Üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra başka işlem yapmam gerekiyor mu?
 Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders muafiyet
başvuruları (varsa) yapabilirler.
 Yabancı dil muafiyet sınavı başvurularını (istenirse) yapabilirler.
 Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde tanımlanan bilgileri (dönem içinde alacağı ders ve sınav
bilgilerinin takibi için) aktif hale getirilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.
 Öğrenci
bilgi
sistemine
adresinden girilerek;

(https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx)

 Kullanıcı Adı: Öğrenci Numaranız
 Şifre: TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenmiştir.

9-Ders başlama tarihlerini nasıl öğrenebilirim?
Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan akademik takvimden öğrenilebilirsiniz.
10-Danışmanım kimdir? Nasıl öğrenebilirim? Görevi nedir?
 Her öğrenciye akademik programı izlemesini sağlamak üzere ilgili dekanlık/bölüm başkanlığı
tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.
 Danışmanlar, öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara
uygun olmasını sağlamakla görevlidir.
 Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler ilgili yönetim kurullarınca ayrıca belirlenir.

