2020 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN KAYIT
KILAVUZU
Değerli Öğrencimiz,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ailesine hoş geldiniz.
Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder ve başarılarınızın devamını dileriz.
Üniversiteye kayıt işlemlerinizi tamamlamak için aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumanızı
ve belirtilen tarihlere dikkat ederek işlemlerinizi tamamlamanızı önemle tavsiye ederiz.

Kayıt Yöntemleri
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleşen adayların kayıt işlemleri EDevlet Üzerinden Elektronik Kayıt veya Üniversitede Şahsen Kayıt olmak üzere iki şekilde
yapılabilecektir.
Bu kayıtlardan yalnızca birisini yapmak yeterli olup e-devlet üzerinden kayıt olanların
şahsen kayıt yapmasına, şahsen başvurarak kayıt olanların da e-devlet üzerinden kayıt
yapmasına gerek yoktur.
Her iki kayıt şeklinde ön kayıt yapılması zorunludur.
1) E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt (E-Kayıt)
 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında Yerleşen adaylar Üniversitemize gelmeden Edevlet kapısı üzerinden üniversite kayıt işlemini yapabilirler.
 Elektronik kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt için istenilen belgeleri 15-30
Ekim 2020 tarihleri arasında Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim
ederek öğrenci kimliklerini alabileceklerdir.
 Öğrenci kimlik kartları kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokuldan teslim
alabileceklerdir.
 Tam burslu olarak kazanan öğrenciler herhangi bir mali işlem yapmadan Ekayıt yapabilirler.
 Elektronik kayıt yapabilmek için öğrenim ücretinin minimum yarısını banka
hesap numaramıza yapılması gerekmektedir. Açıklama kısmında ise öğrencinin
TC Kimlik numarası, isim ve soyad belirtilmiş olması zorunludur. Ayrıca
yapılan ödemeler ertesi gün hesaplarımıza düşmektedir. Yatırılan ücret
hesabımıza düştükten sonra E-devlet üzerinden kayıt işlemi tamamlanmalıdır.
 ÖSYM bursları dışında indirim (kardeş, şehit/gazi çocuğu, Erdem Koleji vb.)
almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen burs imkânlarından
yararlanabilmeleri için belge, diploma sunmaları gerektiğinden Hasan
Kalyoncu Üniversitesine gelerek şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir
 E-Kayıt için izlenecek adımlar aşağıdadır.
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Öğrenim ücreti ödemesi yapılır.

Online sistem
üzerinden Ön
Kayıt Formu
doldurulur.
obs.hku.edu.tr

Kısmi Burslu/Bursuz
öğrencilerimizin öncelikle obs.hku.edu.tr
adresinde belirtilen öğrenim ücretini
banka hesabımıza yatırılması
gerekmektedir. EFT/Havale ile ödeme
yapan öğrencilerin banka onayları ödeme
yapılan günün ertesi gününde sisteme
yansımaktadır. Sisteme yansıyan
ödemelerin kontrolü sonrası sistem ekayıt için açılacaktır. Öğrenim ücretlerini
eksik veya yanlış yatıranların sistem
onayları e-kayıt için açılmayacaktır.

PTT
şubesinden
e-Devlet
şifresi alınır

E-Devlet üzerinden
üniversite kaydı
yapılır.
https://www.turkiye.gov
.tr web sayfasından “ehizmetler” bölümü
altında yer alan
“Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı” başlığı altında
“Üniversite E-Kayıt”
seçeneğinden e-devlet
şifresiyle kimlik
doğrulaması yapıldıktan
sonra
gerçekleştirilecektir.

E-Devlet üzerinden
üniversite kaydı
için teyit alınır.

Kayıt İşlemi
Tamamlanmıştır.
Hku Öğrencisi
Oldunuz,
Tebrik Ederiz

Kaydını tamamlayan
öğrenciler
www.turkiye.gov.tr
adresinden kayıt
olduklarını gösterir
barkodlu çıktı da
alabileceklerdir.

2) Üniversitede Şahsen Kayıt Yaptırılması
Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 5-9 Ekim 2020 tarihlerinde
Hasan Kalyoncu Üniversitesine gelerek nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya
noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptırabilirler.
Fakülte/Yüksekokuluna ait kayıt günlerimiz aşağıda gösterilmektedir.
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Üniversitemize Kesin Kayıt İçin gerekli Belgeler
1.
Lise Diploması Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı
2.
ÖSYM Sonuç Belgesi
3.
ÖSYM Detaylı Sonuç Belgesi
4.
Nüfus Cüzdanı Sureti
5.
Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge (2000 doğumlu ve daha büyük yaşta olanlar
için) (29 yaşıdan büyük yükümlülerin Askerlik Şubesi Başkanlıklarından alacakları Askerlik durum
belgesine göre kayıtları yapılacaktır.)
6.
Öğrenim Ücreti Makbuzu
7.
İkametgâh Belgesi (e-devlet üzerinden alınmalı)
8.
6 adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 6 adet
resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış
olması gerekir.)
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ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
https://www.hku.edu.tr/ucretler/
 Yıllık eğitim ücretinin tamamını peşin ödemelerde %5 indirim yapılmaktadır.

BURS OLANAKLARIMIZ
Kayıt yaptıran öğrenciler ÖSYM burslarının yanında aşağıdaki burs olanaklarından da
faydalanabilecekler.

ÖSYM bursu dışında yukarıda belirtilen burslardan sadece biri uygulanır.

Kardeş indirimi iki kardeşten sadece birine uygulanır. Uygulanan indirim her iki
kardeşin normal eğitim öğrenimine devam ettiği müddetçe yapılmaktadır.

Burslar ve oranları aşağıdaki tablodaki gibidir;

Burs Türü

Burs
Oranı

Üniversitemizde okuyan öğrencinin bütün kardeşleri dahil Anne, Baba Eşine öğrenim %20
ücreti indirimi ( birlikte öğrenim gördüğü müddetçe). İndirim 2 kardeşten birine eğer 3
kardeş varsa 2’ine uygulanır.
%50 Engelli rapor olan Öğrencilere

%50

Şehit, Gazi Çocuklarına

%100

Gaziantep Erdem Eğitim Kurumlarından mezun olanlara

%30
%50

HKU Personeline

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi %30
Mütevelli Heyet Üyeleri Özel Erdem Okulları Personelinin Özel Erdem Okullardan Mezun
olan çocuklarına
Gaziantep Erdem Eğitim Kolejinden mezun olup, üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler %30
ile Yatay ve Dikey Geçiş ile Gelen Erdem Koleji mezununa
HKÜ Akademik ve İdari personel çocuklarına

%30

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI
Öğrenim ücretlerinde;

Yıllık Eğitim Ücretinin Tamamını Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır. (Kredi kartı tek çekim
veya Banka Havalesi)

Taksitli ödemelerde Yıllık Eğitim ücretini, Maximum, World, Cardfinans, Bonus Axess ve
Bankkart özellikli tüm kredi kartlarına 10 taksit yaptırılabilir.

Kayıt tarihlerinde, Nakit ödemeler için üniversitemiz kampüsünde FİBABANKA gişesi
bulunacaktır.
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Kayıt tarihlerinde Üniversitemiz kampüsünde FİBABANKA ve AKBANK personelleri
bulunacaktır. FİBABANKA ve AKBANK ile yapılan sözleşmemiz gereği, Yıllık Eğitim Ücretini
kredibiliteleri banka tarafından onaylanan öğrenci ve velilerine ilk taksitin peşin ve kalan öğrenim
ücretinin 9 eşit taksit ile taahhüt edilen vade tarihlerinde ödenmesi halinde, faizsiz olarak tahsil
edilecektir. (Fibabanka ve Akbank’tan yapılan kredi sözleşmesindeki taksit ödemeleri banka
tarafınızdan adınıza açılan hesaplara yapılacaktır.)

Öğretim ücretini, Aşağıda bulunan Üniversitemiz hesap numaralarına Türkiye genelinde
bulunan Denizbank’ın tüm şubelerinden, komisyonsuz bir şekilde gişelerden yatırılabilir.
Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube İban Numarası
Alıcı; HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hesap No
: 5458476-351
İBAN No
: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Açıklama
: Öğrencinin adı Soyadı ve T.C numarası yazılmalıdır.
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