2021-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN
KAYIT DUYURUSU
E- DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT
Üniversitemize 2021-YKS Ek Yerleştirme ile herhangi bir bölüm/programa kayıt hakkı kazanan
öğrenciler e-devlet şifresi ile 04–05.10.2021 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden
kayıtlarını online yaparak elektronik kayıt belgelerini alabilirler.
İşlemlerinizi www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan
'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini
tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Online kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde
üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir.
E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, 04 –07.10.2021 tarihleri arasında
Üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.
“Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun
olmayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim
kurumuna Geçici Kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin 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
tarihler de geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.”
KAYITLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
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
belgesinin onaylı örneği ile şahsen veya kanuni temsilcileri tarafından kayıt yaptırmaları
gerekmektedir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları
gerekmektedir.
2) Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar
kayıt hakkını kaybedeceklerdir.
3) Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans
programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders
sınavına 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.

4) Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarılı olunan dersler için 15.10.2021 tarihine kadar
muafiyet talebinde bulunulabilir. Kayıt hakkı kazandığınız Üniversitemiz birimlerine ileteceğiniz
muafiyet başvuru dilekçesine başarılı olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders
içeriklerini eklemeniz gerekmektedir.
5) Adilcevaz MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programına yerleşen adayların, Üniversitemize
gelip yüz yüze 04.10.2021–07.10.2021 tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek olup, “Özel
Güvenlik Görevlisi olur ” raporlarını teslim etmeleri gerekmektedir.
6) Öğrencilerin askerlik işlemleri için askerlik şubelerine, kredi ve yurt işlemleri için
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
7) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümüne yerleşen öğrenciler için kazanan öğrenciler için ilgili akademik birime
başvuruda bulunmaları halinde “Hazırlık Muafiyet Sınavı” Yapılacaktır. Üniversitemiz
web sayfası ya da ilgili fakültenin sayfasında sınav tarihi ile ilgili duyuru yapılacaktır.
8) Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için ilgili akademik birime öğrencilerin
başvurmaları halinde muafiyet sınavı yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasında sınav tarihi
ile ilgili duyuru yapılacaktır.
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