
SIKÇA SORULAN SORULAR 

 
1. Yerleştirme başvurusunu nasıl yapabilirim?  

 

Üniversitemiz senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylanan www.bingol.edu.tr web adresinde yer alan  “Ön Lisans ve Lisans 

Düzeyinde Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri 

Yönergesi”ndeki esaslara sahip olmaları şartıyla;  

Müracaatlar Uluslararası öğrenci başvuru  web adresinden yapılacaktır.  

( https://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx.) 

 

2. Başvuru için gerekli başarı şartları nelerdir? 

 

Adayların 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki tabloda belirtilen başarı 

şartlarından en az birini sağlamış olması gereklidir.  

 

BAŞARI ŞARTI TABLOSU (EK - 1) 

S.NO SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ BAŞARI ŞARTI 

1 SAT I sınavı  
En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik                                                                                                              
puanı almak. 

2 GCE (A level) sınav  
En az biri başvurulan programla ilgili olmak                                                                                                           
üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.  

3 
Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi 

sınavları        

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden                                                                                                                     

alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak. 

4 Uluslararası Bakalorya diploması  Diploma notu en az 28 olmak. 

5 ABITUR sınavı  En fazla 4 puan almak. 

6 ACT (American College Test) sınavı  
Fen (science reasoning), matematik (math) ve 

toplam puan olarak en az 21 puan almak.  

7 
Lübnan'da yapılan Bakalorya 
(Baccalaureat Libanais) sınavı 

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 
100 üzerinden en az 65 olmak.  

8 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan 

Üniversite giriş sınavı (Gaokao) 

Başvurulan programın puan türünde 750  

üzerinden en az 500 puan almak.  

9 
Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al 
Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı 

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, 
Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 

185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.  

http://www.bingol.edu.tr/documents/file/A-%C4%B0dari-%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri/Bing%C3%B6l%20%C3%9Cniversitesi%20%20%C3%96n%20lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyinde%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Kabul%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Y%C3%B6nergesi_ef2baebb-f84d-481e-b233-9d4e60a107e0.docx
http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx
https://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx


10 
TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı 

uluslararası bilim olimpiyatları  
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak  

11 
Libya’da yapılan Al-Shahada-Al 

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı 

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, 

Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185,  
diğer bölümler için en az 170 puan almak.  

12 
Bu listede yer almayan ve üniversite  
tarafından kabul edilecek diğer 

sınavlar 

Üniversite tarafından başarılı olarak  
değerlendirilmek  

13 Orta öğretim puanı ile gelen adaylar  Tam notun en az % 60 ına sahip olmak  

14 YGS/LYS 
Başvurulan Programın bir önceki yılına ait taban 

puanına eşit veya yüksek puan almak  

15 

YÖS Sınavları (Bingöl Üniversitesi 

veya Türkiye’deki herhangi bir 
üniversite tarafından yapılan Yurtdışı 

Öğrenci Sınavı) 

En az 50 puan almak 

 

 

3.  Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?  

 

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir.  

 

4.  Sadece lise diplomasıyla uluslararası öğrenci başvurusu kabul edilir mi? 

 

Lise diplomasinin yanında ilgili sınav sonuçlarının online sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir.  

 

5. Türkiye’deki üniversitelerin yaptıkları YÖS sınavı sonuçları ile başvuru 

yapabilir miyim? 

 

Türkiye'de bulunan üniversitelerin yaptıkları yurt icindeki ve yurt dışındaki YÖS 

sınavı sonuçları ile başvuru yapabilirsiniz.  

 

6. Bingöl Üniversitesi YÖS sınavı yapıyor mu? 

 

Hayır. Üniversitemiz YÖS sınavı yapmamaktadır. 

 

7. Programların öğrenim süresi nedir?  

 

Ön lisans: 2 yıl 

 

Lisans: 4 yıl 

 

Lisans: Veteriner Fakültesi: 5 Yıl 



 

Lisans: Diş Hekimliği Fakültesi:5 Yıl 

 

 

8. Sonuçlar nerede duyurulur?  

 

Başvuru sonuçları Üniversitenin ana web sayfasında ve uluslararası ofis sayfasında 

duyurulur. 

 

9. Üniversitenizin burs imkanı var mıdır? 

 

Bingol Üniversitesi herhangi bir burs sağlamamaktadır. Ancak Ülkemizde diğer burs 

veren kuruluşlara başvuru yapabilirsiniz. Örneğin Türkiye Bursları 

https://turkiyeburslari.gov.tr/tr 

 

10. Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır?  

 

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve basvuru 

ilaninda belirtilen sekilde,  Bingöl Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü 

Yönergesi'nde yer alan kesin kayıt belgelerini teslim ederek kesin kayıtlarını 

yaptırırlar. 

 

11. Uluslararası öğrenciler için öğrenim ücreti nasıl belirlenir?  

 

Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üst 

sınırını aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek internet 

sayfamızda yayınlanır. Her dönemin başında donemlik harç ödenmektedir. 

 

12. Uluslararası öğrenciler değişim programından yararlanabilirler mi?  

 

Evet. Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, Erasmus, Farabi) 

yararlanabilirler. 

 

13. Bingol Üniversitesi konaklama imkânı sağlıyor mu? 

 

Bingöl Üniversitesi öğrencileri için 2’si erkek yurdu diğer 2’si kız yurdu olmak üzere 

4 adet yurt bulunmaktadır. Vakitlice kayıt yapan öğrenciler barınma imkanından 

yararlanabilir. Ayrıca Üniversitemizin anlaşmalı olduğu pek çok özel yurtta 

bulunmaktadır. 

 

14.  Türkçe dili eğitimi verilmekte midir? 

Bingöl Üniversitesi bünyesinde Türkçe Dili Eğitimi imkanı sunulmaktadır. Eğitim 5 

kurdan oluşmaktadır ve başaralı olan öğrencilere her kur sonunda sertifika 

verilmektedir.  

 

https://turkiyeburslari.gov.tr/tr

