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2022 YKS EK YERLEŞTİRME SONUCUNDA NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNİ 

KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 

     Üniversitemize kayıt işlemleri şahsen başvuru ile yapılmaktadır. 

ÖN KAYIT  

Kesin kaydınızı şahsen başvuru ile Üniversitemize yaptırmadan önce aşağıda 
belirtilen web adresindeki Ön Kayıt bilgilerini doldurmanız kayıt işlemlerinizi 
hızlandıracaktır. İsteyen öğrenciler şahsen başvuru ile kesin kayıt esnasında da ön 
kayıt işlemini yapabileceklerdir. 

http://onkayit.nny.edu.tr  

2022 YKS EK yerleştirme verilerinin  ÖSYM tarafından Üniversitemiz ile 
paylaşılması halinde Ön Kayıt işlemi devreye alınacaktır. 

 

KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER 

1. Üniversitemize yerleşip şahsen kayıt yapacak olan öğrencilerin kayıt işlemleri 26 - 30 
Eylül 2022  tarihleri arasında  aşağıda  belirtilen adreste istenen belgelerle 
yapılacaktır. 

2. Kesin  kayıt  tarihlerinde  Üniversitemize  kayıt  hakkı  kazanan  ancak,  ortaöğretim 
kurumlarından mezun  olamayarak bütünleme  veya tek ders sınava girecek 
adayların da  26 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Üniversitemize geçici kayıtları 
yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 
tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde 
asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici 
kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını 
yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 
Bu durumdaki öğrencilerin kayıt sırasında bütünleme veya tek ders sınavına kaldığına 
dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir. 

3. Kardeş indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıt için istenen belgelerle 
(Kayıtlı olan kardeşin öğrenci belgesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin 
edilebilir.) (Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber 
öğrenim gördükleri normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 
öğrenim ücreti indirimi uygulanmaktadır.) 

4. Şehit-gazi eş ve çocuklarına yapılacak indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin, 
kayıt için istenen belgelere ilave olarak şehit veya gazi yakını olduğunu belirten belge 
ile başvurmaları gerekmektedir. 

 

KAYIT ADRESİ 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi, Ertuğrul 
Gazi Mah. Kocasinan/KAYSERİ 

http://onkayit.nny.edu.tr/
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  KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı kontrol edilerek 
fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınan lise mezuniyet belgesi. 

2. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet 
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî 
belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, 
diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır). 

3. 2022-YKS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı. 
4. 6 adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş). 
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır). 
6. Askerlik Durum Belgesi, 2000 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için e-

devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr) alınacak belge.  
7. Öğrencinin Adli Sicil Kaydına ilişkin beyanı. 
8. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont (Burslu öğrenciler, öğrenim ücreti 

ödemeyecektir). 
9. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında onay formu. (Kayıt sırasında 

verilecektir). 
10. Görsel ve işitsel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında onay formu. (Kayıt 

sırasında verilecektir). 

 

KAYIT ESASLARI: 

2022-YKS EK yerleştirme sonucunda Üniversitemizin herhangi bir bölümüne 
yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıdaki yazılı ilkeler doğrultusunda 
yapılacaktır:  
 

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta 
ile kayıt yapılmaz. 

2. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve 
herhangi bir hak iddia edemez. 

3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 
4. Üniversite gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli 

yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 
5. Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans 

veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam 
edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu 
açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini 
kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt 
yaptıramazlar. 

 

NOT: Süresi içerisinde şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan 
adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 
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ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 
Ödeme Yöntemleri: 

 
1. Nakit Ödeme 

Öğrenim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %5 (beş) indirim uygulanacaktır.  
 

a) Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Akbank Bankası şubelerinden veya kayıt merkezinde 
bulunan ödeme gişelerinden öğrenci numarası belirtilerek nakit ödemeler yapılacaktır.  

b) Aşağıda belirtilen banka bilgisine havale veya EFT ile  açıklama kısmına öğrenci 
numarası ve öğrenci adı yazılarak ödeme yapılabilecektir. (Bu ödeme yönteminde 
ödenen ücretlerin sisteme işlenmesi beklenecektir). 

 
Öğrenci numaranızı sorgulamak için lütfen tıklayınız. 
 
Banka Bilgileri 
Banka Adı: AKBANK 
Şube Kodu : 0611 - Fevzi Çakmak / Kayseri 
Hesap Numarası : 0065461 
IBAN Numarası: TR25 0004 6006 1188 8000 0654 61 
 

2. Taksitli Ödeme 
 

Öğrenciler öğrenim ücretlerini, Akbank Bankası ile yapılan anlaşmaya göre vade 
farksız ve masrafsız 8 (sekiz) taksitle ödeyebileceklerdir. Bu ödeme yöntemini 
kullanacak olan öğrenci velilerinin bankaya gelir belgesi ile nüfus cüzdanlarını ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 
Ödeme işlemi, kayıt esnasında Üniversitemiz kayıt bürosunda yapılabileceği gibi, 
Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Akbank Bankası şubesinden de yapılabilecektir. 
(Taksitli ödeme yöntemini kullanacak öğrencilerimiz yurt ücretini de aynı yöntem ile 
ödemek isterse öğrenim ve yurt ödeme ücretleri için aynı anda başvuru yapılması 
gerekmektedir). 

 
 
3. Kredi Kartı ile Ödeme 
 
3.1. Kredi Kartı ile Kayıt Merkezinde Fiziki Pos Üzerinden Ödeme 
 

a) Öğrenim ücretinin kredi kartı ile tek çekimde tamamının ödenmesi halinde % 5 
indirim uygulanacaktır. 
 

b) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Axess, Bonus, CardFinans, Maximum, World kredi 
kartlarına vade farksız 8 (sekiz) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Bu ödeme 
yöntemini kullanacak olan öğrenci velilerinin kredi kart limitlerinin ödeyecekleri 
öğrenim ücretine uygun olması gerekmektedir. 

 
 
 
 

https://obs.nny.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
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3.2. Kredi Kartı ile Sanal Pos Üzerinden Ödeme 
 

a) Üniversitemiz www.nny.edu.tr web sayfasındaki odeme.nny.edu.tr adresi üzerinden 
kimlik bilgilerinizi doğrulayarak ödeme bilgilerini doldurup ilgili banka ödeme 
ekranından ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 
b) Öğrenim ücretinin kredi kartı ile tek çekimde tamamının ödenmesi halinde % 5 

indirim uygulanacaktır. 
  

c) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Axess, Bonus, CardFinans, Maximum, World kredi 
kartlarına vade farksız 8 (sekiz) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Bu ödeme 
yöntemini kullanacak olan öğrenci velilerinin kredi kart limitlerinin ödeyecekleri 
öğrenim ücretine uygun olması gerekmektedir. 

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) 

1.    FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Programın Adı Öğrenim Ücreti (TL) 
(KDV Hariç) 

Psikoloji (Ücretli) 48.000 TL 
2.     GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 

Programın Adı Öğrenim Ücreti (TL) 
(KDV Hariç) 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 24.500 TL 
3.         İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
(İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini 1. sırada tercih eden ve kayıt 
yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave  %20 indirim  yapılacaktır.) 

Programın Adı Öğrenim Ücreti (TL) 
(KDV Hariç) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 21.000 TL 
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği 
ücret (ilave %20 indirimli) 16.800 TL 

4.         MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
(Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1. 
sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave  %20 
indirim  yapılacaktır.) 

Programın Adı Öğrenim Ücreti (TL) 
(KDV Hariç) 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 21.000 TL 
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği 
ücret (ilave %20 indirimli) 16.800 TL 

5.     SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
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Programın Adı Öğrenim Ücreti (TL) 
(KDV Hariç) 

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 49.000 TL 
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 24.500 TL 
  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 24.500 TL 
 
Hemşirelik (%50 İndirimli) 21.000 TL 
6.     MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programın Adı Öğrenim Ücreti (TL) 
(KDV Hariç) 

Fizyoterapi (%25 İndirimli) 21.750 TL 
Not: Burslu öğrenciler öğrenim ücreti ödemeyecektir. 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ  
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler isterlerse, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
tarafından verilen burs ve öğrenim kredisinden faydalanabileceklerdir. Konu ile ilgili detaylı 
bilgi www.kyk.gov.tr web adresinde mevcuttur. 
 
ÜNİVERSİTEMİZ YURT BİLGİLERİ 
Üniversitemiz Kampüs alanında kız ve erkek öğrenci yurtlarımız mevcuttur. Yurtlarımızın 
kapasitesi yüksek olup isteyen tüm öğrencilerimiz yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarda 
kalmak isteyen öğrencilerin, ekte verilen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-
Öğretim Yılı Yurt Başvuru Formunu ve diğer formları doldurarak yurt kayıt işleminde istenen 
belgelerle birlikte Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir (Yurt kayıt işleminde istenen 
belgeler, Yurt Başvuru Formunda belirtilmiştir). Yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin 
başvuruları, Üniversitemize kayıt esnasında alınacaktır. Yurt odalarımız bir ve üç kişilik olup, 
engelli öğrencilerimiz için düzenlenmiş odalarımız mevcuttur. Her odada müstakil duşa 
kabinli banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Yurtlarımızda kalan tüm öğrenciler Kampüs 
alanındaki sosyal imkânlardan yararlanabilmektedir.  
 
Yurtlarımızda öğrencilerimize sunulan diğer hizmetler: 
İnternet 
Yurtlarımızda 7 gün/24 saat internet hizmeti verilmektedir. İnternet hizmetinden yurtlarda 
kalan tüm öğrenciler ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. 
 
Oda Mobilyaları ve Tekstil Ürünleri 
Tüm odalarımızda her öğrenci için birer adet olmak üzere; mini buzdolabı, çalışma masası, 
baza, sandalye, komidin, elbise dolabı, alez, birer yatak, çarşaf, nevresim, yastık, yastık kılıfı 
bulunmaktadır.  
 
Temizlik 
Öğrencilerimizin kullandıkları odaların temizliği haftada bir gün, ortak alanların temizliği ise 
günlük olarak yapılmaktadır. 
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Sıcak Su ve Isınma 
Yurt odalarımızda 24 saat kesintisiz sıcak su hizmetimiz bulunmaktadır. Merkezi kalorifer 
sistemi ile de ısınma sağlanmaktadır.  
 
Dinlenme, Çalışma Salonları ve Oyun Odası 
Yurtlarımızda öğrencilerimizin kullanabilecekleri dinlenme salonunun yanında öğrencilerin 
bireysel veya grup olarak ders çalışabilecekleri çalışma odaları bulunmaktadır. Yurtlarımızda 
bulunan oyun odasında öğrencilerimiz satranç, masa tenisi gibi olanaklardan 
yararlanabilmektedir.  
 
Güvenlik ve Acil Durum 
Yurtlarımızın güvenliği, güvenlik görevlilerimizin kontrolünde 24 saat boyunca kamera 
sistemleri ile sağlanmakta olup, yurt binasının ana giriş kapısında sadece yurda kayıtlı olan 
öğrencilerin içeri girmesine izin veren turnikeler bulunmaktadır. Yurt binalarımızın ortak 
alanları ve odaları elektronik yangın algılama ve alarm sistemiyle donatılmış olup, 
binalarımızda yangına karşı her türlü tedbirin alındığına ilişkin itfaiye raporu mevcuttur. 
 
Çamaşır ve Ütü Odası 
Öğrencilerimizin kendi özel çamaşırlarını yıkayabilecekleri çamaşır ve kurutma makineleri 
bulunan çamaşırhane ve ütü odası mevcuttur. 
 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Yurt Ücretleri 
 Oda Tipi  Yıllık Ücret (KDV Dâhil)  Depozito 
 Tek Kişilik Oda (*)  16.500 TL   400 TL 
 İki Kişilik Oda  (*)  12.500 TL (Kişi Başı)  400 TL 
 Üç Kişilik Oda  (*)  9.000 TL (Kişi Başı)  400 TL 

(*) Sadece konaklama ücreti olup, kahvaltı ve yemek ücreti dâhil değildir. 

Not: Depozito ücreti 400 TL olup, yurttan ayrılma durumunda iade edilecektir. 

• 2022 YKS EK yerleştirme sonucunda Üniversitemizi 1., 2. ve 3. sırada tercih eden ve 
kayıt yaptıran öğrencilere, yurt ücretinden % 20 indirim uygulanacaktır. 
 

• Kayseri ilçelerinde (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, 
Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar) ikamet eden öğrencilere öğrenci yurt 
ücretinden %10 indirim yapılacaktır. 
 

• 2022 YKS EK yerleştirme sonucunda Türkiye genelinde ilk 10.000’e giren 
öğrencilerimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkânı sağlanacaktır. 
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YURT ÜCRETLERİ 

Ödeme Yöntemleri: 

1. Nakit Ödeme 

Yurt ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %5 (beş) indirim uygulanacaktır.  

a) Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Akbank Bankası şubelerinden veya kayıt   merkezinde 
bulunan ödeme gişelerinden öğrenci numarası belirtilerek nakit ödemeler yapılacaktır.  
 

b) Aşağıda belirtilen banka bilgisine havale veya EFT ile açıklama kısmına öğrenci numarası 
ve öğrenci adı yazılarak ödeme yapılabilecektir. (Bu ödeme yönteminde ödenen ücretlerin 
sisteme işlenmesi beklenecektir). 

 
Öğrenci numaranızı sorgulamak için lütfen tıklayınız. 
 
Banka Bilgileri 
Banka Adı: AKBANK 
Şube Kodu : 0611 - Fevzi Çakmak / Kayseri 
Hesap Numarası : 0065461 
IBAN Numarası: TR25 0004 6006 1188 8000 0654 61 

 
2. Taksitli Ödeme 
 

Öğrenciler yurt ücretlerini, Akbank Bankası ile yapılan anlaşmaya göre vade farksız ve 
masrafsız 8 (sekiz) taksitle ödeyebileceklerdir. Bu ödeme yöntemini kullanacak olan 
öğrenci velilerinin bankaya gelir belgesi ile nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 
Ödeme işlemi, kayıt esnasında Üniversitemiz kayıt bürosunda yapılabileceği gibi, 
Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Akbank Bankası şubesinden de yapılabilecektir. 
 
(Taksitli ödeme yöntemini kullanacak öğrencilerimiz yurt ücretini de aynı yöntem ile 
ödemek isterse öğrenim ve yurt ücretleri için aynı anda başvuru yapılması 
gerekmektedir). 

 
3. Kredi Kartı İle Ödeme 

3.1. Kredi Kartı ile Kayıt Merkezinde Fiziki Pos Üzerinden Ödeme 

a) Yurt ücretinin kredi kartı ile tek çekimde tamamının ödenmesi halinde % 5 indirim 
uygulanacaktır. 
 

b) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Axess, Bonus, CardFinans, Maximum, World kredi 
kartlarına vade farksız 8 (sekiz) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Bu ödeme 
yöntemini kullanacak olan öğrenci velilerinin kredi kart limitlerinin ödeyecekleri yurt 
ücretine uygun olması gerekmektedir. 

 

https://obs.nny.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
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3.2. Kredi Kartı İle Sanal Pos Üzerinden ödeme 

a) Üniversitemiz www.nny.edu.tr web sayfasındaki odeme.nny.edu.tr adresi üzerinden 
kimlik bilgilerinizi doğrulayarak ödeme bilgilerini doldurup ilgili banka ödeme 
ekranından ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 
b) Yurt ücretinin kredi kartı ile tek çekimde tamamının ödenmesi halinde % 5 indirim 

uygulanacaktır. 
 

c) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Axess, Bonus, CardFinans, Maximum, World kredi 
kartlarına vade farksız 8 (sekiz) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Bu ödeme 
yöntemini kullanacak olan öğrenci velilerinin kredi kart limitlerinin ödeyecekleri yurt 
ücretine uygun olması gerekmektedir. 
 

ÜNİVERSİTEMİZ KAMPÜSÜNE ULAŞIM  

Kayıt Dönemi Ulaşım 

ÜNİVERSİTEMİZİN ÜCRETSİZ SERVİSLERİ 

 Saat *Kalkış Yeri  Saat Kalkış Yeri 
 08:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 09:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 09:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 10:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 10:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 11:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 11:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye  12:00  Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 12:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 13:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 13:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 14:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 14:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 15:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 15:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 16:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
 16:30 Şehir Hastanesinden Üniversiteye 17:00 Üniversiteden Şehir Hastanesine 
*Üniversitemize Şehir Hastanesinden kalkacak araçlar, Şehir Hastanesi giriş kapısı 
karşısındaki otobüs durağı arkasından hareket edecektir. 

Ulaşım için iletişim telefonu: 0352-324 00 00 / 3501 – 1006 
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK OTOBÜSÜ SEFERLERİ 

Hat Kodu 
(*) GÜZERGÂH 

641 
   
  Kampüs ( Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ) 
  Kayseri Şehir Hastanesi  
  Hurdacılar Sitesi  
  Terminal  
  Osman Kavuncu Bulvarı  
  Düvenönü  
  Erciyes Üniversitesi Kampüsü  

642 

   
  Kampüs ( Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ) 
  Kayseri Şehir Hastanesi  
  Hurdacılar Sitesi  
  Terminal  
  Osman Kavuncu Bulvarı  
  Düvenönü  
  Erciyes Üniversitesi Kampüsü 
 

643 

   
  Kampüs ( Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ) 
  Kuzey Çevreyolu  
  Üst Geçit    
  Erkilet Bulvarı  
  Erkilet Dere Mahallesi  
  İstasyon Caddesi  
  (Almer giriş kapı karşısı)  
  Meydan Medrese  
  Seyyid Burhanettin Durağı  

644 
   
  Kampüs ( Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ) 
  Kayseri Şehir Hastanesi  
  Hurdacılar Sitesi  
  Terminal  
  Belsin Anafartalar Durağı 
 

645 
   
  Kampüs ( Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ) 
  Kayseri Şehir Hastanesi  
  Hurdacılar Sitesi  
  Terminal  
  Belsin Anafartalar Durağı 
 

 
(*) Kayseri Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü üzerinde yazılı olan sayı, hat kodudur. 
 
Detaylı ulaşım bilgisine  http://www.nny.edu.tr Kampüste Yaşam  ---> Ulaşım  
( https://adayogrenciler.nny.edu.tr/ulasim.html ) web adresinden erişebilirsiniz. 

http://www.nny.edu.tr/
https://adayogrenciler.nny.edu.tr/ulasim.html
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