2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA ÜNĠVERSĠTEMĠZE KAYIT YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN
DĠKKATĠNE
Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleĢtirilen öğrenciler, kayıt için ÖSYM tarafından belirlenen
kayıt tarihlerinde üniversiteye Ģahsen gelerek (03-07 Ağustos 2015 tarihleri arası) veya gerekli bazı
belgeleri sonradan teslim etmek üzere yine ÖSYM tafaından belirlenen tarihler arasında internet
üzerinden (28 Temmuz 2015 – 05 Ağustos 2015 tarihleri arası) elektronik kayıt yaptırabilirler.
KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1- Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi kayıt için geçerli değildir.
2- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
3- Katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Ġkinci öğretim öğrencileri için)
4- ÖSYM sonuç belgesi. (Ġnternet Çıktısı)
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik Ģubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baĢvurmaları gerekmektedir
KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR
1- Adayların kayıt için bizzat baĢvurmaları (elektronik kayıt ve 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.
4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5- Üniversitemizde önkayıt yapılmayacaktır.
6- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal iĢlemleri
yapmaya yetkilidir.
7- 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 BaĢkanlığına dilekçe ve rapor örneği ile baĢvurup fazla ödemelerini
geri alabileceklerdir.
8- Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz.
9- Ortaöğretim kurumlarından mezun olamadığı için 3-7 Ağustos ve ek yerleĢtirme iĢlemleri sonuçlarında
kayıt yaptıramayan öğrencilerin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2015 ÖSYS’de kayıt hakkı
kazandıkları programlara 06 Ekim 2015 tarihine kadar kayıt yaptırabileceklerdir.
ELEKTRONĠK KAYIT (e-devlet üzerinden)
Özel yetenek sınavları ile yerleĢenler hariç olmak üzere isteyen adaylar 28 Temmuz 2015 ile 05
Ağustos 2015 tarihleri arasında, e-devlet Ģifresi ile www.turkiye.gov.tr intertnet adresi üzerinden elektronik
olarak kayıt yapabilirler. Bu adaylar, 07 Eylül 2015 mesai bitimine kadar kayıt için gerekli evrakları teslim
etmeli ve ikinci öğretim öğrencileri ise öğrenim ücretlerini ödemelidirler. Evraklar teslim edilmediği veya
ikinci öğretim öğrencileri için öğrenim ücreti ödenmediği takdirde öğrencinin kaydı aktif edilmeyecek,
öğrencinin ders kaydı yapılmayacak ve öğrenci öğrencilik haklarından faydalanamayacaktır.

Öğrenim ücretleri Vakıflar Bankası şubelerine veya ATM’lerine öğrenci numarası belirtilerek
yatırılacaktır. Havale veya EFT yapmayınız.
Öğrenci numaranız kayıtlı GSM hattınıza gönderilecektir. Öğrenci numaranızı buraya
tıklayarak da öğrenebilirsiniz.
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BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
GÜZ YARIYILI ÖĞRENĠM ÜCRETĠ TABLOSU

1. TAKSĠT (TL)*
AKADEMĠK BĠRĠM

NORMAL
ÖĞRETĠM

ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM

MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ

-

764,50

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ

-

764,50

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ

-

481,00

ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

-

577,50

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU

-

TURĠZM ĠġL. VE OTEL. YÜKSEKOKULU

-

385,00

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

-

385,00

MESLEK YÜKSEKOKULU

-

385,00

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU

-

385,00

KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

-

385,00

*2014-2015 yılına ait miktarlardır. 2015-2016 miktarları açıklanmadığından değiĢiklik gösterebilir.

Kayıt Yeri
Web Adresi

: Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Binası Zemin Kat Salon-06
: www.batman.edu.tr
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