2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLERİN
DİKKATİNE
Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında
elektronik kayıt (e-devlet üzerinden) yapabilirler. Elektronik kayıt (e-devlet üzerinden) yapan öğrenciler
üniversitemize herhangi bir belge teslim etmeyecektir. Elektronik kayıt yapamayan/yapmayan öğrenciler
aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz hazır etmek koşuluyla 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında
üniversiteye şahsen gelerek de kayıt yaptırabilirler.
E-DEVLET ÜZERİNDEN (ELEKTRONİK) KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
1- Kayıtlar 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden yapılacaktır.
2- Elektronik kayıt için öğrencilerin e-devlet şifresi sahibi olması gerekir. (PTT şubelerinden kolaylıkla
temin edilebilir)
3- Elektronik kayıt yapan öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.
4- Bu yolla kayıt yapan öğrenciler öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilirler, öğrenci belgesini alan
öğrenci e-kayıt işlemini başarı ile tamamlamış demektir. Bu öğrencilere, kayıtlarının başarı ile
tamamlandığına dair bir SMS üniversite tarafından gönderilecektir.
5- İlk döneme ait ders kayıtları üniversite tarafından yapılacaktır, öğrencilerin ilk dönem için ders kaydı
yapmasına gerek yoktur.
6- İkinci öğretim öğrencilerinin ders kaydının aktif olabilmesi için öğrenim ücretinin ödenmesi
gerekmektedir. (Meslek yüksekokulları için dönemlik 385 TL)
Öğrenim ücretleri Vakıflar Bankası şubelerine veya ATM’lerine öğrenci numarası belirterek
yatırılacaktır. Havale veya EFT yapmayınız.
Öğrenci numaranız kayıtlı GSM hattınıza gönderilecektir. Öğrenci numaranızı buraya
tıklayarak da öğrenebilirsiniz.
7- Bu öğrencilerin öğrenci kimlik kartları eğitim-öğretim başlangıcında kendilerine teslim edilecektir.
ÜNİVERSİTEYE ŞAHSEN GELEREK KAYIT İLE İLGİLİ BİLGİLER
1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (noter vekaleti hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi
suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgeler:


Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi. Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi kayıt için geçerli değildir.



12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.



Katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (İkinci öğretim öğrencileri için)
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Öğrenim ücretleri Vakıflar Bankası şubelerine veya ATM’lerine öğrenci numarası belirterek
yatırılacaktır. Havale veya EFT yapmayınız.
Öğrenci numaranız kayıtlı GSM hattınıza gönderilecektir. Öğrenci numaranızı buraya
tıklayarak da öğrenebilirsiniz.


ÖSYM sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı)

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5- Üniversitemizde önkayıt yapılmayacaktır.
6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1- Engelli durumunda olup ikinci öğretimi kazanan öğrenciler, sağlık raporlarında belirtilen yüzde
durumuna göre katkı paylarında indirim yapılacağından, bu belgelerini kayıt esnasında ibraz ettikten
sonra,Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına dilekçe ve rapor örneği ile başvurup fazla ödemelerini
geri alabileceklerdir.
2- Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz.
3- Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran öğrenciler
ikinci olarak kayıt yaptırdıkları programın katkı payını ödemek zorundadır.
4- Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir
Kayıt Yerleri

:

Meslek Yüksekokulu: Merkez Kampüs Ek Bina 2. Kat Toplantı Salonu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:
Kozluk Meslek Yüksekokulu:
Lisans programları: Merkez Kampüs Rektörlük Binası Z-06 Nolu Salon
Web Adresi

: www.batman.edu.tr
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