
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2015 EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİ 

İÇİN KAYIT KILAVUZU 

 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) ve Çocuk 

Gelişimi (Uzaktan Öğretim) programına 2015 ÖSYS EK YERLEŞTİRME ile kayıt 

yaptırmaya hak kazanmış öğrencilerin kayıt işlemleri üç aşamalı olarak 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 

2015-2016 Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) ve Çocuk Gelişimi (Uzaktan 

Öğretim)  programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayları internet üzerinden ön kayıt 

işlemini 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında http://kapasis.kapadokya.edu.tr/nku 

adresinden yapacaklardır.  

Online ön kayıt sistemi 31 Ağustos 2015 tarihinde aktif hale gelecektir.  

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 Kayıt 

Kılavuzu”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.  

http://kapasis.kapadokya.edu.tr/nku
http://kapasis.kapadokya.edu.tr/nku


 

2. AŞAMA: Kayıt Evraklarının Kapadokya Meslek Yüksekokuluna Ulaştırılması 

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

imzalanan formu kayıt için gerekli diğer belgelerle birlikte kargo aracılığıyla veya şahsen 

Kapadokya Meslek Yüksekokuluna ulaştırmalıdır.  

Kargoyu gönderirken alıcı kısmına “Kapadokya Meslek Yüksekokulu” yazılmalıdır.  

Öğrencilerin kayıt belgelerini gönderecekleri tam adres aşağıda verilmiştir:  

 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu 

Üniversite Meydanı 50420 Mustafapaşa Ürgüp /NEVŞEHİR 

 

Kayıt evraklarının 04 Eylül 2015 saat 17:00’a kadar Kapadokya Meslek 

Yüksekokuluna kargo yoluyla veya şahsen 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 04 Eylül 2015  saat 17:00’a 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.   

 

 

 

 


