
 

Üniversitenize kaydımı nasıl yapabilirim? 

ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin Üniversitemize kayıtları iki farklı şekilde 
olmaktadır: 

1- E-Devlet(www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden E-kayıt şeklinde yapabilirsiniz. 

2- Veya Şahsen gelerek Üniversitemize kayıt yapabilirsiniz. 

Üniversitemiz fakültelerine ve yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin Kayıt 
tarihleri ve yerleri ÖSYM sonuç belgesinde belirtilmektedir. Kayıt için 
gerekenleri www.firat.edu.tr adresindeki DUYURULAR kısmından takip edebilirsiniz . 

Üniversitenize gelmeden bulunduğum yerden e-kayıt yapabilir miyim? 

Evet, e- Devlet kapısı üzerinden Üniversitemize gelmeden e- kayıt 
yapabilirsiniz(Hemşirelik, Uçak Elektrik Elektronik ve İlk ve Acil Yardım Programlarına 
yerleşenler hariç). Kaydınızı başarıyla tamamladıktan sonra Üniversitemiz tarafından, 
size bilgilendirme SMS i gönderilecektir. 

e-Devlet üzerinden kayıt yaptırdım evraklarımı ne zaman ve nasıl teslim 
edeceğim? 

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimiz herhangi bir evrak veya belge 

getirmeyeceklerdir. 

e-Devlet üzerinden kaydımı yaptırdım. Öğrenci belgemi nasıl alabilirim? 

E-Devlet üzerinden yaptırdığınız kayıt, Üniversitemizce onaylandıktan sonra e-devlet 

üzerinden öğrenci belgesi alabilirsiniz. Belgenizi alabilmek için www.turkiye.gov.tr adresine 

giriş yaptıktan sonra  e-Hizmetler ->Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ->Öğrenci Belgesi 

Sorgulama menüsünü takip ederek öğrenci belgenizi alabilirsiniz. 

e-Devlet üzerinden kaydımı yaptırdım. Öğrenci numaramı nasıl 
öğrenebilirim? 

E-Devlet üzerinden yaptırdığınız kayıt sisteme aktarıldığı anda üniversitemiz tarafından ÖSYM 

ye başvururken beyan ettiğiniz Cep telefonu numarasına bilgilendirme SMS i gönderilir. 

Öğrenci numaranız ve Şifreniz bilgilendirme mesajında yazmaktadır. 

Veya https://obs.firat.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden de öğrenebilirsiniz. 

Üniversitenizi yeni kazandım kayıt için harç ödeyecek miyim?  

Birinci öğretim öğrencileri normal sürede harç ücreti ödememektedir. İkinci öğretime yerleşen 

öğrenciler harç ücreti ödeyeceklerdir. Ancak bu öğrenciler harçlarını, ilk kayıt yaptıkları 

zamanda değil, kayıt oldukları dönemin ders seçimi zamanında yatıracaklardır. 

Üniversitenize yeni kayıt yaptırdım derslere de kayıt yaptırmam 
gerekiyor mu? 

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.firat.edu.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
https://obs.firat.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx


Üniversitemize yeni kayıt olanlar diğer ara sınıf öğrencileri gibi ders seçimi zamanında almaları 

gereken dersleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden seçerek ders kayıtlarını yaptırmaları gerekir. 

Kayıt sırasında sağlık raporu istiyor musunuz? 

Sadece Hemşirelik, Uçak Elektrik Elektronik ve İlk ve Acil Yardım Programlarına kayıt 

sırasında sağlık raporu istenmektedir. Belirtilen programlara yerleşen öğrenciler, e-

kayıt yapamayacağından dolayı şahsen üniversiteye başvurarak kaydını yaptırmak 

zorundadır. 

  

Öğrenim Ücretimi(Harcımı) bulunduğum şehirden yatırabilir miyim? 

Evet, öğrenim ücretinizi(harcınızı) öğrenci numaranız ile kayıt ilanında belirtilen 
tarihlerde Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm ATM şubelerinden veya Ziraat 
Bankası'nın İnternet Şubesi aracılığı ile yatırabilirsiniz. 

II. Öğretim öğrencilerinin yatıracakları öğrenim ücreti(harcı) tutarı ne 
kadardır? 

Öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulunca Resmi Gazetede ilan edilir ve 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitesinde yayınlanır. Erişmek için 

Tıklayınız 

Kayıt sırasında başka ücret talep edilmekte midir? 

Hayır. II. Öğretim öğrencilerinin yatıracağı öğrenim ücreti(harcı) dışında hiçbir ücret 

talep edilmemektedir. 

http://ogrenci.db.firat.edu.tr/sites/ogrenci.db.firat.edu.tr/files/2017-2017%20%C3%96%C4%9Frenci%20Katk%C4%B1%20Paylar%C4%B1%20Resmi%20Gazete.pdf
http://ogrenci.db.firat.edu.tr/sites/ogrenci.db.firat.edu.tr/files/2017-2017%20%C3%96%C4%9Frenci%20Katk%C4%B1%20Paylar%C4%B1%20Resmi%20Gazete.pdf

