2021 YKS Ek Kontenjan ile Üniversitemize Yerleşen Adaylarının Kayıt İşlemleri
e-kayıt (edevlet’ten kayıt)
Üniversitemize 2021-YKS Ek Kontenjan ile yerleşen adaylar PTT şubelerinden edinebilecekleri e-devlet şifresi ile 04-05 Ekim 2021 saat 23:59 tarihleri
arasında www.turkiye.gov.tr adresinden online kayıt yapabilirler. İşlemlerini www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilirler ve kayıt yaptırdığına dair belgenin çıktısını sistemden alabilirler. Online kayıt
yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Herhangi bir nedenden dolayı İnternet üzerinden kayıt
yaptıramayan adaylar, 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yapabilirler.
Üniversite e-Kayıt Kullanım Klavuzu için tıklayınız.
1- Elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri YKS verisinden otomatik olarak gelecektir. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ile Milli Eğitim Bakanlığından lise
mezunu olup olmadığına dair bilgi aynı ekranda yer alacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt
yapamayacağından, bu öğrencilerin, 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında Üniversitemizin ilgili kayıt merkezine diploma veya geçici mezuniyet belgesin onaylı örneği ile şahsen
veya kanuni temsilcileri tarafından kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.
2- Bingöl Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik ve Koruma ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programını kazanan öğrenciler e-devletten Elektronik Kayıt yapamayacaklar.
3- Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programını kayıt yaptıracak adayların aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden
veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alacakları "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu getirecektir.
 Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
 Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
 Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.
 Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
 Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı): Sadece Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programını kazanan öğrenciler getirecektir.
4- Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıt yaptıracak adayların
 Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak.
 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).
 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).
 Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun
olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). Yetkili Kurumlar listesi http://web.shgm.gov.tr/ sayfasında yer almaktadır
 Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
5- Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.
6- Kayıtlar belirlenen tarihte saat 08.30 – 16.00 arasında yapılacaktır.
7- Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek 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 2021 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.
8- Öğrenci kayıtlarıyla ilgili başvuru Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adresine yapılacaktır. Her türlü sorunlarınız için mesai saatleri dâhilinde (0426) 216001213-14-15 numaralı telefonlara başvuruda bulunulabilir. Yurt durumuyla ilgili sorunlarınız için ise (0426) 2138967 numaralı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilir.
9- 2021 YKS Ek Kontenjan sonucunda Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilerin, 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında ders kayıtlarını yapmaları
gerekmektedir. Bunun için öğrencilerimiz, https://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden alacakları öğrenci numaralarını Öğrenci No, şifre oluştur
alanından şifre oluşturarak Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonundan (https://obs.bingol.edu.tr) ders kaydı yapabileceklerdir.
10- Öğrenim ücretlerini belirtilen tarihlerde yatırmayan öğrenciler ders kayıtlarını yapamayacak ve öğrencilik haklarından faydalanamayacaktır.

Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.
İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler bulundukları yerdeki en yakın Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM'lerinden veya internet şubesinden, 04-07 Ekim 2021
tarihleri arasında öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.
Öğrenci numaranızı ve ödemeniz gereken öğrenim ücreti miktarını öğrenmek için tıklayınız
İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti
ödemeyeceklerdir.
Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
11- Öğrenciler daha önce yükseköğretim kurumlarında alıp ve başarılı oldukları dersler için en geç 13 Ekim 2021 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirler. Başvuru
yapmak için dilekçe, başarılı olunan dersleri gösteren transkript ve ders içerikleri ile birlikte ilgili Fakülte/YO/MYO’lara başvuru yapılması gerekmektedir.
12- İslami İlimler Fakültesi ile Fen-edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleşen öğrencilerimiz için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Yapılacak sınavdan
başarısız olan öğrencilere 1 yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanacaktır.
KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
İKİNCİ ÖĞRETİM
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI
TOPLAM MİKTAR
1.TAKSİT (Güz)
2.TAKSİT(Bahar)
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programları)
1530,00
765,00
765,00
Fen-Edebiyat Fak. (Edebiyat Programları)
1148,00
574,00
574,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1379,00
689,50
689,50
Meslek Yüksekokulları ve Uzaktan Eğitim
919,00
459,50
459,50
İslami İlimler Fakültesi
1226,00
613,00
613,00
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1825,00
912,50
912,50
Sağlık Bilimleri Fakültesi
1226,00
613,00
613,00
Spor Bilimleri Fakültesi
1226,00
613,00
613,00
Sağlık Yüksekokulu
1379,00
689,50
689,50
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1379,00
689,50
689,50
ÖRGÜN ÖĞRETİM
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Meslek Yüksekokulları
İslami İlimler Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Enstitüler
Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

TOPLAM MİKTAR
590,00
340,00
463,00
374,00
227,00
340,00
463,00
340,00
340,00
462,00
308,00
227,00
227,00

1.TAKSİT (Güz)
295,00
170,00
231,50
187,00
113,50
170,00
231,50
170,00
170,00
231,00
154,00
113,50
113,50

2.TAKSİT(Bahar)
295,00
170,00
231,50
187,00
113,50
170,00
231,50
170,00
170,00
231,00
154,00
113,50
113,50

