
2020-DGS İLE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

Kayıt İşlemleri 

1-) E-devlet Üzerinden Kayıt İşlemleri 

E-devlet üzerinden yapılacak olan kayıt işlemleri 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. E-devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin 
Üniversitemize gelmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 

2-) Üniversitemiz Online Kayıt Sisteminden Kayıt Yaptırma İşlemleri  

E-kayıt işlemi yapamayan öğrenciler http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/ linkinden 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında Üniversitemize kayıtlarını yaptırabilirler. Üniversitemize 
gelmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 

3-) Üniversitemize Gelerek Kayıt Yaptırma İşlemleri  

Ortaöğretim mezuniyeti (lise) 2008 yılı ve öncesi olanlar ile 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı 
programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu 
durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına geçici kayıt 
yaptırabileceklerdir. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

I-Kimlik kartı  
II-Önlisans programından mezun olamayan tek dersi, stajı, bütünleme sınavı kalan öğrenciler bu durumu okullarından aldıkları belge ile kayıtları yaptırabilir. 
III-Tek Hekim Raporu (Üniversitemize gelerek kayıt yaptırmak durumunda olan öğrenciler kayıt esnasında bu evrakı yanında bulundurmalıdır.) 
 

İntibak İşlemleri İçin Gerekli Belgeler 

I-Transkript (Onaylı) (15 Ekim 2020 tarihine kadar https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ogrenci/index.cfm linki belge yükleme menüsünden öğrenci no ve şifre girilerek evrakı 
yüklemeleri gerekmektedir.) 
 
II-Ders İçerikleri (Onaylı) (15 Ekim 2020 tarihine kadar https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ogrenci/index.cfm linki belge yükleme menüsünden öğrenci no ve şifre girilerek evrakı 
yüklemeleri gerekmektedir.) 
 
III-Yabancı Dil yeterlilik Belgesi (Onaylı) (15 Ekim 2020 tarihine kadar https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ogrenci/index.cfm linki belge yükleme menüsünden öğrenci no ve şifre 
girilerek evrakı yüklemeleri gerekmektedir.) 

 

Not 1 :  Kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yabancı dil yeterlilik belgeleri yoksa İngilizce Hazırlık muafiyet sınavına girmek için 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/ linkinden yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

Not 2 : Öğrenim harcı yatıracak olan öğrenciler 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye İşbankası şubeleri yada internet bankacılığından öğrenci numaralarını belirterek işlem  yapacaklardır. 
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NOT: Ortaöğretim mezuniyeti (lise) 2008 yılı ve öncesi olanlar ile 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için 

kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden 

önlisans öğrenciler durumlarını belgelemeleri kaydıyla Fakültemize gelerek işlemlerini yapabilirler.  

E-Devlet üzerinden veya Üniversitemiz Online Kayıt Sisteminden Kayıt Yaptırma İşlemleri üzerinden kaydını yapan öğrencilerin Fakülteye gelmesine gerek 

yoktur. 

2020 DGS KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ 

Kayıt Yapılacak Okullar E-Devlet Kayıt Tarihleri Online Kayıt Gelerek Kayıt Yaptıracaklar İçin Birimlerimizin Adresi 

İlahiyat Fakültesi  09-13 Ekim 2020 09-15 Ekim 2020 İlahiyat Fakültesi Binası Umuttepe - KOCAELİ 


