
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAYIT KILAVUZU 

 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim programlarına (Turist Rehberliği, 

Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı(ÖSYS) sonucu kayıt 

yaptırmaya hak kazanmış öğrencilerin kayıt işlemleri üç aşamalıolarak 

gerçekleştirilecektir.Bu aşamalar aşağıda belirtilmiştir: 

 

1. Öğrenci tarafından “İnternet Üzerinden Ön Kayıt” işleminin yapılması  

2. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencinin kayıt evraklarını 

kargo aracılığıyla veya şahsen Kapadokya Meslek Yüksekokuluna ulaştırması 

3. Kapadokya Meslek Yüksekokuluna ulaştırılan evraklar doğrultusunda“Kesin Kayıt” 

işleminin yüksekokul tarafından onaylanması 

 

NOT: İnternet üzerinden ön kayıt işlemi kesin kayıt anlamına gelmemektedir.  Kesin 

kayıt için internet üzerinden doldurulan formu ve kayıt için gerekli diğer belgeler ile birlikte 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu adresine gönderilmesi ve onay bilgisinin alınması 

gerekmektedir.  

 

1. AŞAMA: İnternet Üzerinden Ön Kayıt 

Uzaktan öğretim programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayları internet 

üzerinden ön kayıt işlemini http://kapasis.kapadokya.edu.tr/nkuadresinden yapmalıdır. Ön 

kayıt tarihleri yüksekokulumuz web sitesinde duyurulmaktadır.  

Öğrenci adayları, ön kayıtlarını nasıl yapacaklarını anlatan  “Uzaktan Öğretim İnternet 

Üzerinden Ön Kayıt Kılavuzuna” yine http://kapasis.kapadokya.edu.tr/nku adresinden 

ulaşılabilecektir. Öğrenci adaylarının“Uzaktan Öğretim İnternet Üzerinden Ön 

KayıtKılavuzu”nu dikkatli bir şekilde okumaları ve incelemeleri ve online ön kayıt formunda 

istenilen bilgileri eksiksiz olarak girmeleri gerekmektedir. Formda istenilen bilgiler eksiksiz 

olarak girildikten sonra formun çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır.  

 

 



2. AŞAMA: Kayıt Evraklarının Kapadokya Meslek Yüksekokuluna Ulaştırılması 

Online ön kayıt işlemi tamamlandıktan sonra öğrenci adayları, çıktısı alınan ve 

imzalanan formuaşağıda verilen başvuru için gerekli diğer belgelerle birliktekargo 

aracılığıyla veya şahsen Kapadokya Meslek Yüksekokuluna ulaştırmalıdır.  

Öğrencilerin kayıt belgelerini gönderecekleri tam adres aşağıda verilmiştir: 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu 

Üniversite Meydanı 50420 Mustafapaşa Ürgüp /NEVŞEHİR 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

(Kesin kayıt için gerekli belgelerden öğrenci adayları tarafından doldurulacak form ve 
beyanlar öğrenci adaylarının adreslerine kargo aracılığıyla gönderilmektedir. Öğrenci 
adayları bu form ve beyanlara www.kapadokya.edu.tr adresindeki “Duyurular” bölümünden 
de ulaşabilirler. Kayıtta istenen belgeler akademik yıla göre değişiklik gösterebilir, bu 
sebeple web sitemiz aracılığıyla kontrol edilmelidir) 

Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı 

Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı; ya da mezuniyet belgesinin onaylı sureti 

Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan  

Erkek öğrenciler için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan  

7 adet vesikalık fotoğraf  

Öğrenci Anket Formu ve 1 adet vesikalık fotoğraf (Reh.vePsk. Dnş. Birimi için) 

Öğrenciye ait ikametgâh beyanı (Bölge bursu alacak öğrenciler için nüfus müdürlüğünden 
alınacak olan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi) 

Eğitim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 

Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim vizesi ile pasaport fotokopisi ve bunların 
tercümelerinin noter tasdikli suretleri  

İnternet üzerinden doldurulan ve imzalanan ön kayıt formu  

Taahhütname 

Kayıt Kontrol Formu  

 

 

Kayıt evraklarının web sitemizde duyurulan tarihlerde Kapadokya Meslek 

Yüksekokuluna ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saate kadar evraklarını 



yüksekokula ulaştırmayan/teslim etmeyen öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlamadıkları için 

kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Öğrencilerimize 

işlemlerini son güne bırakmamalarını ve kargonun teslim günü ve saatini son gönderim 

tarihinden önce olacak şekilde ayarlamalarını öneririz.  

3. AŞAMA: Kesin Kayıt 

İnternet üzerinden ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin kayıt için istenen 

belgeleri yüksekokulumuza ulaştıran öğrencilerin kayıt evrakları incelenerek kesin kaydı 

yapılır.  

Kesin kaydı yapılan öğrencilerin beyan ettikleri e-posta adreslerine kesin kaydın 

yapıldığına dair bilgi ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi kullanıcı adları ve şifreleri gönderilir.  

 

 

 

 


