
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE 

Üniversitemiz Senatosu kararı uyarınca 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Önlisans-Lisans 

ve Lisansüstü programlarımızın tamamında uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri uygulanacaktır. Bu 

bağlamda ; 

 Ders Kayıt İşlemleri: 21 Eylül 2020 – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.  

Yukarıda belirtilen tarihler arasında Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Öğrenci Numarası ile 

birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir. 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/2020-

2021_%C3%96%C4%9Frenim_%C3%9Ccretleri.pdf ( Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerini 

Öğrenebilirsiniz.) 

Ders kayıt işlemlerinizi https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx  linkinden yapabilirsiniz. 

 Danışman Onayları: 21 Eylül 2020-04 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olup sorumluluk 

tamamen öğrenciye aittir. 

NOT 1 : Ders kayıtları ve danışman onayları için şahsen başvurmanıza gerek yoktur. Tüm 

İşlemler online olarak yürütülecektir ve ders onay işlemi için danışmanınızla iletişime 

geçebilirsiniz. 

 NOT 2 : Danışmanınızın iletişim numarasına kayıtlı olduğunuz Akademik Birimin web 

sayfasından ulaşabilirsiniz. 

NOT 3 : Danışman bilgilerinize obs sisteminde Genel İşlemler Menüsü altında bulunan, 

Danışman Bilgileri kısmından öğrenebilirsiniz. 

 

 2020-2021 Akademik Yılında YKS ile yerleşen ve E- Devlet ( Elektronik Kayıt) üzerinden kayıt 

yaptıran öğrenciler; talep ettiğimiz belgeleri yüz yüze eğitim başladığı tarih itibari ile 15 gün 

içinde kayıt yaptırdıkları Akademik Birimlerin öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

NOT 1 : Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler; 

Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek 

öğrenciler 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi kayıt yaptırdıkları 

Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokuluna şahsen ya da posta/kargo yoluyla teslim 

edeceklerdir.(Posta ya da Kargo yoluyla gönderilen evrakın gecikmesi veya kaybolması 

durumunda Üniversitemiz sorumlu değildir.) Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyen 

adayların geçici kayıtları silinecektir. 

 

NOT 2 : E –Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Teslim Etmesi Gereken Belgeler: 

 Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli 

mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir). 

 Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da 

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.) 

 İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. 

Form için tıklayınız. 

 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf 

 ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı) 

 E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı. 

 

 

Siz Değerli Öğrencilerimizle, Sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle… 
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