
 
 

2019 SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA VE  

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA 

YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ 
 
 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 öğrenebilir. Öğrenci numaranız ile birlikte Türkiye’nin her 

yerindeki Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretini yatırınız ve makbuzu kayıt 

esnasında kayıt görevlisine teslim ediniz. 

 

 7-15 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. 

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri 

Üniversitemiz tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.  

 

 Elektronik kayıt yapan öğrencilerin kayıt yaptıktan sonra mutlaka kayıt olduğunu gösterir 

barkotlu çıktıyı alarak saklayınız. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde 

Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir. 

 

 Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenilen 

belgeleri en geç 2 - 9 Eylül 2019 tarihleri arasında eğitim görecekleri Fakülte / Yüksekokul/ 

Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

 Elektronik kayıt yaptıramayan adaylarımızın kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri 

arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt merkezine şahsen veya öğrenci 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. 

 

 Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez ancak aslının gösterilmesi 

suretiyle aslının onayı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.  

http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://www.turkiye.gov.tr/


 

 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. 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 

 Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı ön lisans diploması veya geçici 

mezuniyet belgesinin aslı (Başarı belgesi veya öğrenci belgesi gibi belgeler mezuniyet 

belgesi yerine kullanılmaz.) 

 Lise diplomasının aslı, 

 Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuç Belgesi Çıktısı, 

 Ön Lisans Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi) Aslı, 

 Ön Lisans Onaylı Ders İçerikleri Aslı, (Belgelerin resmi veya web sitesi yazısı) 

 Nüfus cüzdan fotokopisi, 

 6 adet vesikalık fotoğraf, 

 Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Öğrenim ücreti kayıt esnasında 

yatırılacaktır.) 

 28 yaşını doldurmuş erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış 

olanlar için terhis belgesi, tecilli olanlar için tecil belgesi) 

 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Programları öğrencileri için tam teşekküllü bir 

devlet hastanesi veya özel hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) 

 

Program 
Birinci Öğretim 

Birinci Taksit 

İkinci Öğretim 

Birinci Taksit 

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programları 95 577,50 

İlahiyat Lisans Tamamlama Programları 142 770,25 

 

 

 


