
 

Elektronik Kayıt  (E-kayıt) İşleminizi Yaparken Aşağıdaki Hususlara Dikkat Ediniz! 

➢ Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi 
içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. 
 

➢ Elektronik (e-kayıt) kayıtlar 26–31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, mecburi 
değil isteğe bağlıdır, elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı 
yapılamayan öğrenciler üniversitemize başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirler. 
 

➢ ÖSYM’nin belirlemiş olduğu 26–31 Ekim 2021 tarihleri arasında Elektronik (e-kayıt) ile kayıt 
işlemlerini tamamlamamış öğrencilerimiz, 26 Ekim – 01 Kasım 2021 tarihleri arasında gerekli 
olan evraklar ile birlikte üniversitemize şahsen başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. 
 

➢ https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit/ adresinden Elektronik (e-kayıt) alanına 
ulaşabilirsiniz. İlgili linkten bilgilerinizi dikkatlice kontrol ederek; 
 

- İletişim bilgilerinizde varsa güncellemelerinizi yapınız, 
- Güncelleme yaptığınız her sayfanın kayıt işlemi en son ilk kayıt işleminizi tamamladığınızda 

kaydedilmiş olacaktır, 
- İlk kayıt işleminizi tamamlayıp e-kayıt ile kaydolmak istiyorum seçeneğini işaretleyiniz, 
- Eğitim ücretinizi belirtilen hesaba yatırınız, 
- Ön kayıt yapmış olmak kesin kayıt olduğunuz anlamına gelmemektedir. Ön kayıt 

işleminiz bittikten sonra lütfen https://www.turkiye.gov.tr/  adresindeki e-hizmetler 
bölümü altında yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında açılacak olan 
"Üniversite E-Kayıt" seçeneğini tıklayarak kaydınızı tamamlayınız. 
 

- E-devlet şifrenizi, üzerinde T.C. kimlik numaranız bulunduğu fotoğraflı bir kimlik (nüfus 
cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ile ibraz ederek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden 
veya yetkili şubelerinden alabilirsiniz. Bu şifre kayıt işleminizi e-devlet üzerinden 
tamamlamanıza yarayacaktır. 

-  https://www.turkiye.gov.tr/  adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer 
alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında açılacak olan "Üniversite E-
Kayıt" seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebilirsiniz, 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sitesinde onayladığınız kayıt işleminizin barkotlu kesin 
kayıt belgesi çıktınıza ulaşabilirsiniz, 

- Tüm işlemlerinizi bitirdikten sonra üniversitemiz ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
arasındaki entegrasyon sağlanacak ve yaklaşık 1 saat sonra durumunuz aktif hale 
gelecektir, 

 
 

➢ Elektronik (e-kayıt) işleminizi tamamladıktan sonra tekrar üniversitemize gelerek evrak teslim 
etmenize gerek olmayacaktır. Üniversitemize başladığınızda öğrenci kimlik kartınızı Öğrenci 
İşleri Direktörlüğünden alabilirsiniz, 
 

➢ Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı 
uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.  
 

➢ Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup 
olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kaydolmalarına engel 
olmayacaktır. (Askerlik için asker alma yaş sınırını dolduran öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra 
kayıtlarını dondurarak askere giderek, döndüklerinde eğitime kaldıkları yerden devam 
edeceklerdir.) Ancak; Millî Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler 
elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 
Okuduğu lise müdürlüğünden muhtemel mezun yazısı ve gerekli evrakları ile birlikte şahsen 
üniversitemize gelerek geçici kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. 26 Ekim – 01 Kasım 2021 

https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit/
https://www.turkiye.gov.tr/


tarihleri arasında kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin daha sonra kayıtları yapılmayacaktır. 
Geçici kayıtları yapılan adaylar 31 Aralık 2021 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi 
Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını 
belgelemeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecektir. 
 

 
➢ Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt işlemi 

yapamayacaklardır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yaptırabilmek için önce kayıtlı olduğu 
Yükseköğretim Kurumundan ilişik kesme işleme yaparak gerekli evraklar ile birlikte şahsen 
başvuru yapabileceklerdir. 
 

➢ Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrencilerimiz, akademik takvimimizde açıklanacak 
ders başlangıç tarihlerini ve diğer süreçleri https://www.fbu.edu.tr/ adresindeki üniversitemiz 
web sitesinden takip edebilirler. 
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