
2015-ÖSYS İLE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

1- E-devlet Online Kayıt 

Üniversitemize 2015-ÖSYS ile yerleşen aday 28 Temmuz - 05 Ağustos 2015 tarihleri arasında 

https://www.turkiye.gov.tr/ adresine E-Devlet şifresiyle girerek “e-Hizmetler” sekmesinden açacağı 

sayfanın sonunda yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” 

sekmesinden kayıt işlemlerini yaparak kayıt yaptırdığına dair belge alabilirler. Bu yöntemle kayıt işlemini 

tamamlayan öğrencilerin üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge 

getirmelerine gerek yoktur. 

 E-Devlet şifresi almamış olan aday PTT şubelerinden nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat ederek e-

devlet şifresi alabilir. 

Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

2- Kocaeli Üniversitesi Online Kayıt 

Üniversitemize 2015-ÖSYS ile yerleşen adayları e-devlet üzerinden online kayıt olamamaları 

durumunda üniversitemiz ana sayfasında yer alan “Eğitim – Öğretim Sistemleri -> Öğrenci Kayıt İşlemleri” 

bağlantısından 28 Temmuz - 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında kayıt yaptırabilirler. 

Üniversitemiz Online Kayıt Kılavuzu için tıklayınız. 

3- Kocaeli Üniversitesi Akademik Birimlerde Aday Kayıtları 

E-devlet online kayıt bağlantısından veya Kocaeli Üniversitesi online kayıt bağlantısından 

üniversitemize kayıt olamayan adaylar, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan adaylar ve rapor ile 

kayıt olunan bölümlere/programlara yerleşen adaylar 03-07 Ağustos 2015 tarih aralığında 2015-ÖSYS ile 

yerleşmiş oldukları akademik birimlerinin öğrenci işleri bürosuna başvurarak kayıt işlemlerini yaptırabilirler. 

a- Ortaöğretim kurumlarından mezun olamadığı için üniversitemize 07 Ağustos 2015 tarihine kadar 

kayıt yaptıramayacak ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda ortaöğretimden mezun 

olacak öğrenciler bu durumlarını belgelemeleri şartıyla 06 Ekim 2015 tarihine kadar üniversitemize şahsen 

müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 

Konu hakkındaki karar için tıklayınız. 

b- İzmit MYO’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Karamürsel MYO’nun Deniz Ulaştırma ve 

İşletme ile Gemi Makineleri İşletme Programları, Kartepe Atçılık MYO tüm programları, Yahya Kaptan MYO 

tüm programları, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO’nun Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Kocaeli Sağlık 

Hizmetleri MYO tüm programları, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Oyunculuk Programı, Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi tüm bölümleri, Tıp Fakültesi ve Kocaeli Sağlık Yüksek Okulu’nun Ebelik ve Hemşirelik 

Programlarını kazanan öğrenciler tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından (Tıp Fakültesi veya Devlet 

Hastanelerinden alınacaktır) Heyet Raporu getirmek zorundadırlar. Barbaros Denizcilik Yüksekokulunu 

kazananlar Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Olur” raporu getirmek zorundadırlar. 

 

 Kocaeli Üniversitesi Kayıt İşlemleri ve Tanıtım Kataloğu için tıklayınız. 

https://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/Ekayit/Dosyalar/yok_e_kayit2015.pdf
https://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/Ekayit/index.cfm
https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/Dosyalar/OgrenciKayitIslemleri.pdf
https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/Dosyalar/OgrenciKayitIslemleri.pdf
https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/Dosyalar/orta_ogretimden_mezun_olamayan_ogrenci_kayitlar_20072015.pdf
https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/Dosyalar/webkilavuz.pdf


 Üniversitemize kayıt olan tüm öğrenciler "Öğrenci Numarası Sorgulama" bağlantısını kullanarak 

öğrenci numaralarının ve Öğrenci Bilgi Sistemine giriş şifrelerinin eposta adreslerine gönderilmesini 

sağlayabilirler. 

 Kayıt yaptıran öğrencilerimiz “Eposta / Şifre Güncelleme” sayfasından eposta adreslerini ve şifrelerini 

güncelleyebilirler. Öğrenciler eposta / şifre güncelleme sonrasında Öğrenci Bilgi Sistemi Öğrenci 

girişini yeni mail adreslerine gönderilen şifre ile yapabileceklerdir. 

 Online Kayıt ile ilgili sorularınız için onlinekayit@kocaeli.edu.tr eposta adresini kullanabilirsiniz. 

 Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimizin öğrencilik hakkı kazanabilmeleri için 31 Ağustos-04 Eylül 

2015 tarihleri arasında ders seçimi işlemlerini öğrenci sayfalarından (ÖBS) yapmaları, ders seçimlerini 

akademik danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir. İkinci öğretim bölümlere/programlara kayıt 

olan öğrencilerimizin ders seçimi sonrasında katkı payını/öğrenim ücretini yatırmaları gerekmektedir. 

Öğrenciler katkı payını/öğrenim ücretini yatırmadıkları takdirde akademik danışmanlar tarafından 

ders onaylamaları yapılamayacaktır. 

 Üniversitemize kayıt olan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren 

akademik birimlerinin öğrenci işleri bürosundan alabilirler. 

 

https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/Ogrenci/OgrenciNoSorgulama.cfm
https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/Ogrenci/EpostaGuncelle.cfm

