
2020 DİKEY GEÇİŞ (DGS) KAYIT DUYURUSU 

 

 Üniversitemize yerleşen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden 

sunduğu ‘’Üniversite E-Kayıt’’ uygulamasını tıklayarak şifreleri ile 

https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar 

elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.  

 

 Elektronik kayıt olmayı tercih eden öğrencilerin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına 

veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.  

 

 Elektronik kayıt, öğrencilerimiz için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen 

veya zorunlu nedenlerle elektronik kayıt yapamayan adaylar, Üniversitemize şahsen başvurarak 09-15 

Ekim 2020  saat 17:00’e kadar kayıt yaptırabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt 

hakkını kaybedeceklerdir.  

 

 Üniversitemize şahsen müracaat ederek kayıt yaptırmak isteyenler, önlisans diploması/geçici 

mezuniyet belgesi veya E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri ile işlemlerini 

yaptırabileceklerdir.  

 

 Hemşirelik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım ve Onarım programını kazanan 

öğrencilerin, tercih kılavuzunda istenen belgelerle 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında ilgili kayıt 

merkezine şahsen başvurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  

 

 Kayıt yaptıran öğrencilerin intibak işlemlerinin yapılabilmesi için 09-16 Ekim 2020 tarihleri arasında 

fakültelerine, meslek yüksekokulundan almış oldukları onaylı transkript ve ders içeriklerini sunmaları 

gerekmektedir. (İLİTAM Öğrencileri hariç)  

 

 Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aynı anda örgün iki lisans programına kayıt olunamamaktadır. 

Üniversitemize kayıt için müracaat eden adayların T.C. kimlik numaraları YÖKSİS’ten sorgulamaları 

yapılacak başka bir yükseköğretim kurumunda örgün lisans programında kayıtlı ise kayıtları 

yapılmayacaktır.  

 

 2020 DGS sonucunda Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıtlarını yaptıran ikinci öğretim 

öğrencileri ile İlahiyat Fakültesi İlitam programına yerleşen öğrenciler öğrenim ücretlerini 16 Ekim 

2020 tarihine kadar Ziraat Bankasının yurtiçindeki bankamatiklerinden öğrenci numaralarını girerek 

yatırabileceklerdir. (Öğrencilerimiz https://obs.firat.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden 

öğrenci numaralarını öğrenebilirler.)  

 

 2020 DGS sonucunda Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilerin 

09-16 Ekim 2020 tarihleri arasında https://obs.firat.edu.tr adresinden öğrenci girişi yaparak ders 

kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. (Kullanıcı Adı: öğrenci numarası, Şifre: T.C. kimlik numarasıdır.)  

 

 2020-DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı 

programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek 

ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını 

belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar 2020 DGS’de 

kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir. 
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