
 
 
 

2017 ÖSYS Sonucunda Üniversitemize Yerleşip Elektronik Kayıt          

(e-kayıt) Yapacak Adayların Dikkatine! 
 

 Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak öğrencilerimiz kayıtlarını e-devlet 

üzerinden 11– 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapabilecektir.  

 Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci 

üniversiteye gelerek 14–18 Ağustos 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 

kaydını yaptırabilir.) 

 Tıp Fakültesi ve Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO (İlk ve Acil Yardım 

Programını) kazanan öğrencilerden sağlık kurulu raporu istendiğinden elektronik 

kayıt (e-kayıt) yapamayacaklardır. Bu öğrencilerin  14–18 Ağustos 2017 tarihleri 

arasında mesai saatleri içerisinde şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Elektronik kayıt yapacak olan öğrenciler 11–16 Ağustos 2017 tarihleri 

arasında e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak 

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” bölümünden kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. 

E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak 

aktarılacaktır. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim 

Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. 

Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim 

Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt 

yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir. 

Elektronik kayıt (e-kayıt) yapan öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir 

kayıt yaptırmayacaktır. Ancak KAYIT İÇİN (aşağıda belirtilen) GEREKLİ 

BELGELERİ 11- 30 EYLÜL 2017 tarihleri arasında kazandıkları 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri servisine teslim etmeleri 

zorunludur. 

E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu 

çıktıyı alarak saklayacaklardır. 

Kesin kayıt tarihlerinde Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, 

ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava 

girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları 

yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 

tarihine kadar Üniversitemize 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. 

 

2.Öğretim Öğrencileri aşağıda belirtilen öğrenim ücreti ödemelerini Vakıflar 

Bankasının herhangi bir şubesinden veya ATM’lerinden 11–18 Ağustos 

2017 tarihleri arasında Öğrenci Numaralarını belirterek yapmaları gerekir.  



Öğrenci numaranızı http://ogrenci.harran.edu.tr adresinden duyurular 

kısmındaki linklerden öğrenebilirsiniz.  

 
2.ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YATIRMASI GEREKEN ÖĞRENİM ÜCRETİ 

MİKTARLARI 
OKULUN ADI TOPLAM KATKI 

PAYI MİKTARI (TL) 1.TAKSİT 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (İ.Ö.) 1529,00 764,50 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (EDB. BÖL) (İÖ) 

(COĞRAFYA-TARİH) 
962,00 481,00 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI   (İ.Ö.) 770,00 385,00 

ÖNEMLİ NOT: 

2017–2018 Eğitim-Öğretim yılına ait öğrenim ücretleri hakkında Bakanlar 

Kurulu tarafından açıklama yapılmadığından, 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında 

uygulanan öğrenim ücretleri üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. 2017–2018 

Eğitim-Öğretim yılına ait öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı tarafından 

yayımlandığında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde öğrenim ücreti 

hesaplamaları yeniden yapılacak ve tarafınıza BORÇ olarak tahakkuk ettirilecektir. 

Elektronik kayıt (e-kayıt) yapan öğrencilerin 11 – 30 

EYLÜL 2017 tarihleri arasında Birimlerine teslim etmeleri 

gereken belgeler: 
1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı Lise Diplomasının aslını göstermek 

kaydıyla fotokopisi, Lise Diploması hazırlanmamış olanların ortaöğretim kurumundan 

aldığı yeni tarihli Mezuniyet Belgesi’nin aslını göstermek kaydıyla  fotokopisi 

(Önlisans/Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesine sahip olanlar Lise Diplomasının 

fotokopisini veya mezun oldukları Üniversiteden almış oldukları Önlisans/Lisans Diploma veya 

Mezuniyet Belgesinin aslını göstermek kaydıyla fotokopisi) 

 

2- Nüfus Cüzdanının aslını göstermek kaydıyla 1 adet Fotokopisi 

 

3- Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 12 adet, 4.5x6 cm boyutlarında),  

 

4- ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumlarına kayıt 

esnasında görevlilerimiz tarafından YÖKSİS veri tabanından bakılabilecektir. * 

* Askerlikle ilgili sorunları olan erkek adayların bağlı bulunduğu Askerlik Şubelerine 

uğrayarak kayıt için gerekli belgeyi getirmeleri gerekmektedir. 

5- 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Öğretim Öğrencilerinin 1.Yarıyıla ait öğrenim ücretini 

yatırdığına dair banka dekontu  

NOT: Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt 

yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar  kayıt 

haklarını kaybedeceklerdir. 

İletişim Bilgileri 

Tel : 0 (414) 318 30 00     

Dahili : 1568-1570-1392-3020- 3065-3067 

Fax : 0 (414) 318 31 97 Web : http://www.harran.edu.tr 

e-posta: ogrenci@harran.edu.tr 
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