
 

 

KIRŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 

ONLINE KAYIT KLAVUZU 

 

 Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve karantina 

kapsamında okulumuzun erken kayıt avantajlarından yararlanabilmeniz için işlem basamakları 

aşağıya çıkarılmıştır. 

 Olası yaşanan aksaklıklarda yardımcı olabilmeleri için ilgili birimlerin ve sorumluların telefon 

numaralarına da aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 

 

Sorumluluk Alanı Adı Soyadı Görevi Telefon Numarası 

Banka İşlemleri Yardımı-
Ücretlendirme Yetkisi-
Sözleşme Onaylama-

Kayıt Onaylama 

Feyza ERASLAN Muhasebe Memur 
+90 543 442 84 99 

0386 213 1991 -113 

Fadime KILIÇ Muhasebe Memur 
+90 539 541 14 94 

0386 213 1991 -113 

Okul Yönetim Kurulu 
İletişimi 

Abdülhamit AYDOĞMUŞ Asistan Memur 
+90 553 606 90 32 

0386 213 1991 -115 

Okul Genel İletişim-
Halkla İlişkiler- 

Hasan VURAL Halkla İlişkiler 
+90 507 558 32 41 

0386 213 1991 -119 

K12 Sorumlusu- Bütün 
kayıt İşlem Basamakları 
Yardımı-İnternet Adres 
Aksaklıkları-WEB Site 

Sorunları 

Çağdaş DEMİRKOL Bilgi–İşlem Memur 
+90505 77 33 994 

0386 213 1991 -111 

Hakan ATİK Bilgi–İşlem Memur 
+90505 252 96 97 

0386 213 1991 -121 

 

KAYIT AŞAMALARI 

………:::::::::Okulumuza İlk Defa Kayıt Yaptıracak Veliler:::::::::……… 
a. www.kirsehirkoleji.com adresinde bulunan “2020/2021 Öğretim yılı Online Kayıt 

İşlemleri” linkini tıklayınız. 

 

  



 

 

b. Açılan sayfada öğrenci T.C.Kimlik Numarasını yazıp ara düğmesine basınız. “Ön kayıt 

bulunamadı. Bu öğrenciyi kaydetmek için Ön Kayıt'a basınız. ” uyarısını alınca okul 

seçimi yapınız. ( Öğrencimizin 2020/2021 öğretim yılında okuyacağı sınıfa göre okul 

seçmeniz gerekmektedir. Örnek olarak öğrencimiz 2020/2021 öğretim yılında 5.sınıfta 

okuyacaksa Özel Kırşehir Ortaokulu seçilecektir.) “Ön Kayıt” düğmesine basınız.  

 

c. Gelen ekranda öğrenci bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve “Veli Bilgileri” düğmesine 

tıklayınız.  

 

 

 

 

 

  



 

 

d. Veli bilgilerinde öğrencimiz okulumuza daha önce herhangi bir sınavına katılmış ise 

bilgileriniz çıkacak ve çıkan bilgilerde değişiklik varsa gerekli değişiklikler yapılacak eğer 

katılmadı ise gerekli bilgileriniz yazınız. 

 

e. Sonraki “Resmi Sınavlar” adımında işlem yapmadan “Özet” linkine tıklayarak girdiğiniz 

bilgilerin kontrolünü yapmanız ve hatalı bilgi yok ve açıklama olarak bir not yazmak 

istemiyorsanız “Kaydet” düğmesine basınız. 

 

f. Tebrikler! Okulumuza kayıt işleminiz gerçekleşmiştir. Şimdi ödeme işlemleri için 

yukarıdaki tabloda telefon numaraları bulunan Muhasebe Memurları ile kayıt işleminizi 

onaylatmanız ve okulumuzun anlaşmalı olduğu Yapı Kredi Bankası hesap açma işlemlerini 

yaptırmalısınız. 



 

 

………:::::::::Kayıt Yenileme İşlemi Yapacak Veliler:::::::::……… 
a. www.kirsehirkoleji.com adresinde bulunan “2020/2021 Öğretim yılı Online Kayıt 

İşlemleri” linkini tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

b. Açılan sayfada öğrenci T.C.Kimlik Numarasını yazıp ara düğmesine basınız. “Ön kayıt 

bulunamadı. Bu öğrenciyi kaydetmek için Ön Kayıt'a basınız. ” uyarısını alınca okul 

seçimi yapınız. ( Öğrencimizin 2020/2021 öğretim yılında okuyacağı sınıfa göre okul 

seçmeniz gerekmektedir. Örnek olarak öğrencimiz 2020/2021 öğretim yılında 5.sınıfta 

okuyacaksa Özel Kırşehir Ortaokulu seçilecektir.) “Ön Kayıt” düğmesine basınız.  

 

 

 



 

 

 

c. Gelen ekranda öğrenci bilgileri kontrol edip 2020/2021 öğretim yılında hangi sınıfta 

okuyacağı “Kayıt Olunacak Sınıf Seviyesi” bölümünden seçilip “Veli Bilgileri” düğmesine 

basınız.  

 

d. Veli bilgilerinde bilgileriniz çıkacak ve çıkan bilgilerde değişiklik varsa gerekli değişiklikler 

yapılacak eğer yok ise herhangi bir veli seçilecek ve “Resmi Sınavlar” düğmesine basınız. 

 



 

 

e. Sonraki “Resmi Sınavlar” adımında herhangi bir işleme gerek duymadan “Özet” linkine 

tıklayarak girdiğiniz bilgilerin kontrolünü yapmanız ve hatalı bilgi yok ve açıklama olarak 

bir not yazmak istemiyorsanız “Kaydet” düğmesine basınız.  

  

 

f. Tebrikler! Okulumuza kayıt işleminiz gerçekleşmiştir. Şimdi ödeme işlemleri için 

yukarıdaki tabloda telefon numaraları bulunan Muhasebe Memurları ile kayıt işleminizi 

onaylatmanız ve okulumuzun anlaşmalı olduğu Yapı Kredi Bankasındaki hesabınızı 

güncellemeniz gerekmektedir. 

 


