
Uzaktan Öğretim Online Ön Kayıt Sistemi 
Kullanım Kılavuzu



Önemli HususlarÖnemli HususlarÖnemli HususlarÖnemli Hususlar

1) Online ön kayıt sistemine ulaşmak için 
http://kapasis.kapadokya.edu.tr/nku adresine giriniz.

2) Öğrenci bilgi sistemimizde ÖSYM kayıt bilgileriniz mevcut 
olduğundan kimlik, tercih ve adres bilgileriniz otomatik olarak kayıt 
ekranında çıkacaktır. Kimlik ve tercih bilgilerinde herhangi bir 
değişiklik yapılamaz, ancak adres, iletişim (e-mail ve telefon) ve 
sağlık sigortası bilgilerinizi kontrol ederek güncelleme yapabilirsiniz. 

3) Kimlik ve tercih bilgilerinizde bir yanlışlık olması ya da güncelleme 
gerekmesi durumunda yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine 
başvurulması gerekmektedir. 



ÖN KAYIT ADIMLARI



Sistemimizde ÖSYM kayıt
bilgileriniz mevcuttur. Kayıt
bilgilerinize erişebilmek için
TC Kimlik ve Doğum tarihi
alanlarını doldurarak «Getir»
butonuna tıklayınız.
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TC kimlik numaranızı
girdikten sonra doğum
tarihinizi gün ve ay
bilgilerinizi 2 , yıl bilgilerinizi
de 4 haneli olacak şekilde
giriniz.
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«Getir» butonuna 
tıkladığınızda 
yanda görüldüğü 
gibi ÖSYM de 
kayıtlı olan kimlik 
bilgileriniz ekrana 
gelecektir.  Bu 
bölümdeki 
bilgilerinizi 
kontrol ediniz. 
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Kimlik 
bilgilerinizin 
altında ÖSYM’de 
kayıtlı olan adres  
ve tercih 
bilgileriniz ekrana 
gelecektir. Bu 
bölümdeki 
bilgilerinizi 
kontrol ediniz. 
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Adres, telefon, e-
posta, aile telefon 
bilgileri ya da sağlık 
sigortası 
bilgilerinizde 
herhangi bir eksiklik 
ya da yanlışlık  
olması durumunda 
bu bilgilerinizi bu 
alanda 
güncelleyebilirsiniz. 
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Bu alandaki 
bilgilerde Cep 
Telefonu-1, Anne 
Cep Telefonu, 
Baba Cep 
Telefonu ve E-
Posta alanları 
boş 
bırakılmamalıdır. 

Lütfen bu 
bilgileri eksiksiz 
olarak giriniz. 
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«Güncel İletişim 
Bilgiler» ve «Diğer» 
alanlarını eksiksiz 
bir şekilde 
doldurduktan sonra 
«Gönder» 
butonuna tıklayınız!
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Gelen ekrandaki 
bilgilerin 
doğruluğunu kontrol 
ediniz!
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Bilgilerinizde 
herhangi bir 

yanlışlık ya da 
eksiklik olması 

durumunda geri 
butonuna 

tıklayarak bir 
önceki sayfaya 

dönebilir ve 
bilgilerinizi tekrar 

düzenleyebilirsiniz. 
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Bilgilerin doğruluğunu 
kontrol ettikten sonra 
«Kaydet» butonundan     
PDF ‘yi seçip  belgeyi  
bilgisayarınıza indiriniz. 
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Rapor dosyası 
indikten sonra 
dosyanın üzerine 
çift tıklayarak 
belgeyi açınız.
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İndirdiğiniz PDF 
dosyasını 
yazıcınıza 
göndererek çıktı 
alınız ve 
imzalayıp kayıt 
için istenen diğer 
evraklarla birlikte 
yüksekokulumuz
a gönderiniz. 
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