
KAYIT İŞLEMLERİ 
 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
a) ÖSYM Sonuç Belgesi 

b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi  
c) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf  
d) Askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e devlet üzerinden alınan belgeler.) 

 

 
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 
 
a) Adayların kayıt için bizzat veya noter onaylı vekilleri vasıtasıyla başvurmaları (elektronik kayıt hariç) 

gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.  
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.  
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.  
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.  
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.  
f) Üniversitemize e-kayıt yapılmayıp sayfa sonunda yer alan programlara ait kayıt tarihleri (03-07 Eylül 2018) 
belirtilen günlerde şahsen veya noter onaylı vekilleri vasıtasıyla gelerek kesin kayıt yaptırmak zorunda olan 
bölümler aşağıdaki gibidir;  

 
Hemşirelik 
İlk ve Acil Yardım  
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
 

Hemşirelik Bölümüne kayıt yapacak olan adayların; Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam 
teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve 
ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. (Bknz. 87)



 
Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 

zorundadırlar. (Bknz. 38)  
İlk ve Acil Yardım Bölümüne kayıt yapacak olan adayların; Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet 

hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh 

sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda 

belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt 

tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa 

olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 

noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı 

ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. (Bknz. 233) 

 
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümüne kayıt yapacak adayların; 
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 

2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen 

değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen 

değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 

4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık 

kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). 

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak. 

 

 

g) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri 

yapmaya yetkilidir. 

 
ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans 

programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim 

Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. 

Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel 

değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; 
 

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip 

emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, 



b) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış 

olan adaylar 

c) Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak 

bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici 

kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar 

yükseköğretim kurumuna 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. 
 

2018-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların 

kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin 

bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi 

hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik 

hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. 

  
NOT: İkinci öğretim öğrenim ücretleri için öğrencilerimiz Üniversitemiz Halkbank harçlar hesabına ( Halk 

Bankası Ağrı Şubesi) Öğrenci numaraları ile öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. Öğrenci numaranızı 
buradan öğrenebilirsiniz. ÖĞRENCİ NO SORGULA 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
a) ÖSYS ile Üniversitemize yerleşen ve askerlik sorunu olan (Yaş haddi, kaçak durumu vb.) erkek 

öğrencilerin kayıtları yapılacak ancak Askerlikle ilgili sorunu ortadan kalktığını belgeleyene kadar 
öğrenime devam ettirilmeyecek olup izinli sayılacaklardır. 

 

b) Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili 2018/12007 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/3. maddesinde 

“Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci 

öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir 

yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, 

ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereği 
ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıranlar, ikinci üniversitenin katkı payını öderler. 

 

c) Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci bilgi sistemine 

giriş için gerekli olan kullanıcı adı; öğrenci numarası, şifre; T.C Kimlik numarasının ilk beş rakamıdır. Öğrenci 

bilgi sistemine https://www.agri.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi sekmesinden giriş yapabilirsiniz. 

Öğrenci Numaranızı öğrenmek için Tıklayınız 

 

 

 

 

TABLO 1. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

2018-2019 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ* 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL (İkinci 1. 2. TOPLAM 
Öğretim) DÖNEM DÖNEM  
    

Eğitim Fakültesi 513,50 513,50 1.027,00 

Fen Edebiyat Fakültesi ( Fen Bölümleri) 640,50 640,50 1,281,00 

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Bölümleri) 481,00 481,00 962,00 

İktisadi  İdari Bilimler ve İşletme Fakültesi 577,50 577,50 1,155,00 

İslami İlimler Fakültesi 513,50 513,50 1.027,00 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 577,50 577,50 1,155,00 

Sağlık Yüksekokulu 577,50 577,50 1,155,00 

Meslek Yüksekokulu 385,00 385,00 770,00 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 385,00 385,00 770,00 

Yabancı Diller Yüksekokulu 577,50 577,50 1,155,00 
 

*Öğrenciler ders kayıtları esnasında katkı payı/öğrenim ücretini Halkbank’ın tüm şubelerinden ve 
ATM’lerinden üniversitemize ait Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırabilir. 

https://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.agri.edu.tr/oibs/login.aspx
https://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx


KAYIT DANIŞMA HATTI 
 
 

Eczacılık Fakültesi 0472 216 10 10 Dahili 6166 

Tıp Fakültesi 0472 216 10 10 Dahili 6170 

Eğitim Fakültesi 0472 216 10 10 Dahili 6171 
 

Fen Edebiyat Fakültesi 0472 216 10 10 Dahili 6166 
 

Sağlık Yüksekokulu 0472 216 10 10 Dahili 6181 
 

Meslek Yüksekokulu 0472 216 10 10 Dahili 6170 
 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

0472 216 10 10 Dahili 6181 
 

  

İslami İlimler Fakültesi 0472 216 10 10 Dahili 6173 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 0472 216 10 10 Dahili 6170 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0472 216 10 10 Dahili 6166 
 

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek 
Yüksek Okulu 

 
0472 216 10 10 

 

Dahili 6181 
 

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksek 
0472 216 10 10 Dahili 6181 

Okulu 

Eleşkirt Meslek Yüksekokulu 0472 216 10 10 
 
Dahili 6181 
 

Yabancı Diller Yüksekokulu 0472 216 10 10 

 
Dahili 6181 

 

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 0472 216 10 10 Dahili 6181 

Patnos Meslek Yüksekokulu 0472 216 10 10 Dahili 6170 
 


