
 

 

2019 İlahiyat Lisans Tamamlama  ve Sağlık Lisans Tamamlama İle Üniversitemize Yerleşen Adaylarının Kayıt İşlemleri  

 

İlahiyat  Lisans Tamamlama 

 

e-kayıt 

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 07-15 Ağustos (23:59) tarihleri arasında, kayıt 

işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Online kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri veya 

belge getirmeleri gerekmemektedir. Herhangi bir nedenden dolayı İnternet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

Üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yapabilirler. 

Kesin Kayıt yaptırmak için Gerekli Belgeler 

Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Ya da onaylı fotokopisi). Kayıt hakkı kazananların 18.05.2019 tarihinden önce mezun olmaları 

gerekmektedir 

1- Mezuniyet Not Ortalamasını gösteren belge 

2- 1 Adet vesikalık fotoğraf 

3- Yerleştirme belgesi 

4- 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlik yönünden bir sakınca 

olmadığına dair belge  

Kesin Kayıtlarla İlgili Önemli Notlar 

1- Öğrencinin kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. 

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz 

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

Yerleşen öğrenciler bulundukları yerdeki en yakın Halkbank Şubelerinden, ATM'lerinden veya internet şubesinden 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini 

yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.  

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. 

5- 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı dersleri 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır. 

6- 16 Eylül 2019 Yabancı Dil  (Arapça) Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Yabancı Dil  (Arapça) Muafiyet Sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında 

okuyacaklardır. 

7- Yabancı Dil  (Arapça) Muafiyet Sınavında başarılı olan öğrenciler daha önce yükseköğretim kurumlarında alıp ve başarılı oldukları dersler için en geç 20 Eylül 2019 

tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirler. Başvuru yapmak için dilekçe, başarılı olunan dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içerikleri ile birlikte ilgili 

Fakülteye başvuru yapılması gerekmektedir. 



 

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama  

e-kayıt 

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 07-15 Ağustos (23:59) tarihleri arasında, kayıt 

işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Online kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri veya 

belge getirmeleri gerekmemektedir. Herhangi bir nedenden dolayı İnternet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

Üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yapabilirler. 

Kesin Kayıt yaptırmak için Gerekli Belgeler 

8- Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Ya da onaylı fotokopisi). Kayıt hakkı kazananların 19.11.2014 tarihinden önce mezun olmaları 

gerekmektedir 

9- Mezuniyet Not Ortalamasını gösteren belge 

10- 1 Adet vesikalık fotoğraf 

11- Yerleştirme belgesi 

12- 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlik yönünden bir sakınca 

olmadığına dair belge  

13-  

Kesin Kayıtlarla İlgili Önemli Notlar 

4- Öğrencinin kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. 

5- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz 

6- Kayıtlar belirlenen tarihte saat 08.30 – 16.00 arasında yapılacaktır. Kayda gelmeyen öğrenciler herhangi bir hak iddia edemezler.  

7- Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilerin 09-13 Eylül 2019 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, T.C. kimlik numaralarının ilk 

beş rakamını ise şifre olarak kullanıp Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonundan (https://obs.bingol.edu.tr) ders kaydı yapabileceklerdir. 

Öğrenim ücretlerini belirtilen tarihlerde yatırmayan öğrenciler ders kayıtlarını yapamayacak ve öğrencilik haklarından faydalanamayacaktır.  

Yerleşen öğrenciler bulundukları yerdeki en yakın Halkbank Şubelerinden, ATM'lerinden veya internet şubesinden 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında öğrenim 

ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.  

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. 

14- 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı dersleri 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır. 

15- Öğrenciler daha önce yükseköğretim kurumlarında alıp ve başarılı oldukları dersler için en geç 20 Eylül 2019 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirler. 

Başvuru yapmak için dilekçe, başarılı olunan dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içerikleri ile birlikte ilgili Fakülteye başvuru yapılması gerekmektedir. 
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