
Soru: YKS ile kayıt işlemleri nasıl yapılır? 
Cevap: 29 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde e-devlet üzerinden elektronik kayıt ya da 31 Ağustos - 4 Eylül 
Eylül tarihlerinde Üniversitemize şahsen başvuru yaparak kayıt yaptırabilirsiniz. 

Soru: E-Devletten kayıt yaptırdım, kaydım tamamlanmış mıdır?  
Cevap: Kayıt Kontrol adresinde bulunan kayıt sorgulama ekranından kaydınızın durumunu 
kontrol edebilirsiniz. 

Soru: Kayıt için Bayburt Üniversitesine gelmem gerekir mi? 
Cevap: Kayıt işlemleri Şahsen veya E-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. 
E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin, tekrar üniversiteye kayıt için gelmelerine
gerek yoktur.

Soru: E-Devlet üzerinden kayıt yaptım kayıt yapmam için tekrar üniversiteye gelmeme gerek var mı? 
Cevap: E- devlet üzerinden kayıt işleminizi tamamladıktan sonra, şahsen gelmenize gerek yoktur. 

Soru: Öğrenim ücreti ödemem gerekiyor mu? 
Cevap: İkinci öğretim öğrencileri ve Üniversitemizden önce başka bir Yükseköğretim Kurumunda kaydı bulunan ve 
eğitimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti alınır. 

Soru: Öğrenim ücretini nereye ve nasıl yatırmalıyım? 
Cevap: Türkiye’de bulunan tüm Halkbank şubelerinden 12 Ekim -14 Ekim tarihleri arasında ilgili hesaplara öğrenci 
numarası ile yatırılır. 

Soru: Öğrenci numaramı nereden öğrenebilirim? 
Cevap: Kayıt Kontrol adresinde bulunan kayıt sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranız ile kaydınız sonucunda 
oluşan öğrenci numaranızı alabilirsiniz. 

Soru: Bayburt’ta barınma imkânları nelerdir? 
Cevap: Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ayrıca özel Apart ve 
Pansiyonlar da hizmet vermektedir. 

Soru: Kazandığım bölüm nerede eğitim vermektedir? 
Cevap: 

Bâberti Külliyesi (Bayburt) Dede Korkut Külliyesi (Bayburt) Aydıntepe Demirözü 

Bayburt Eğitim Fakültesi Aydıntepe MYO Demirözü MYO 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Sosyal Bilimler MYO 

Teknik Bilimler MYO 

Adalet MYO 

Soru: Şehir içi ulaşım nasıl sağlanıyor? 
Cevap: Belirli saat ve sürelerde dolmuş ve Belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. 

Soru: Daha önce aldığım Üniversite eğitimimle ilgili muafiyet işlemleri yapabilir miyim? 
Cevap: Öğrencilerin daha önce aldıkları dersleri gösteren başarı durum belgesi (transkript) ve ders içerikleri ile 
her dönem başında Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ilgili bölüm başkanlıklarına başvuru yapmaları 
gerekmektedir. 

Soru: KYK yurt ve burs başvurularını nereden yapabilirim? 
Cevap: Kredi Yurtlar Kurumunun web sayfasında yayınlanacak olan duyuruyu takip ederek açıklanan tarihlerde 
yurt ve burs/kredi başvuruları yapılabilir. 

Soru: Üniversite de Çift Anadal/Yandal yapma imkânı var mıdır? 
Cevap: Evet üniversitemizde programlar arası Çift Anadal/Yandal uygulaması vardır. 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

https://ogr.bayburt.edu.tr/kayit/kontrol.aspx
https://kayit.bayburt.edu.tr/tr/s/Kayit-Kontrol



