
2017 DGS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1. Önlisans Diploması veya yeni Tarihli Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi  

2. 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlik yönünden bir sakınca 

olmadığına dair belge 

3. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge 

 Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. İkinci bir yükseköğretim programına kayıt olanlar 22 Ekim 2016 

tarih 29865 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet 

Faaliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında “Öğrencinin 

kayıtlı olduğu sadece bir programın Öğrenci Katkı Payı Devletçe karşılanır. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim 

programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, 

öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denilmektedir. 

Bu nedenle Üniversitemize ikinci üniversite olarak kayıt olan birinci öğretim öğrencileri de katkı payını aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlar kadar 

yatıracaklardır.  

İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler bulundukları yerdeki en yakın Halkbank Şubelerinden, ATM'lerinden veya internet şubesinden  

04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini öğrenci numaranı girerek yatırabilmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme 

yapılamamaktadır.  

Öğrenci numaranızı ve ödemeniz gereken öğrenim ücreti miktarını öğrenmek için tıklayınız 

4. İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti 

ödemeyeceklerdir.  

5. Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. 

6. Adaylar askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları 

gerekmektedir. 

Kesin Kayıtlarla İlgili Önemli Notlar 

1- Öğrencinin kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.  

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz 

3- Kayıtlar belirlenen tarihte saat 08.30 – 16.00 arasında yapılacaktır. Kayıt için gelmeyen öğrenciler herhangi bir hak iddia edemezler.  

4- Muafiyet Talebi için öğrencilerin Transkript (Aslı) ve Ders içerikleri ile birlikte kayıtlı olduğu akademik birime müracaat etmeleri gerekmektedir. 

5- Öğrenci kayıtları 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlı Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.  

http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

