Üniversitemizi
Yeni Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!!!
* Elektronik Kayıt yapmayı tercih eden öğrencilerimiz, PTT Şubelerinden edinecekleri e-devlet
şifresi ile 11 - 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden ‘Üniversite E-Kayıt’ seçeneğini tıklayarak
elektronik kayıt işlemlerini yapabilirler. Ayrıntılı bilgi için; E_devlet_kayıt adresinde yer alan kayıt
bilgi kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
* Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrencilerimiz,
ÖSYM tarafından yerleştirildiği Üniversitemizin ilgili fakülte/ yüksekokul/meslek yüksekokuluna
14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında (mesai saatleri içerisinde) şahsen başvurarak kayıtlarını
yaptırmak zorundadır. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday kaydını, kanuni temsilcisi veya
tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.
* Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek
ders sınavına girecek öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildiği ilgili fakülte/
yüksekokul/meslek yüksekokuluna 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen başvurarak
geçici kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Bu adaylar mezun olduklarına ilişkin belgelerini
29 Aralık 2017 Cuma gününe kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe
kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek olup belirlenen tarihte
kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ (2. Öğretim) ÖDENMESİ


Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler
öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Öğrenim ücreti tahsilatları 11 Ağustos 2017 Cuma günü
itibariyle başlayacak olup, elektronik kaydı tercih eden ya da etmeyen öğrencilerin kayıt
öncesi mutlaka öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretleri öğrenci
numaranızı belirterek Türkiye’nin herhangi bir yerindeki T.C. Halk Bankası Şubesi,
bankamatik veya internet bankacılığı üzerinden 18 Ağustos 2017 Cuma günü mesai
bitimine kadar kendi adınıza ödeme yapıldığını teyit ettikten sonra yatırılabilir. Ödemeye
ilişkin banka dekontunu mutlaka kontrol ediniz ve saklayınız.



Birinci öğretim programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler (Sağlık Alanında Lisans
Tamamlama Öğrencileri hariç) katkı payı ödemesi yapmayacaklardır.



Yatırılması

gereken miktarı ve öğrenci numaranızı Öğrenci_Numara_Sorgulama

adresinden öğrenebilirsiniz.

ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI
Bakanlar Kurulu’nun 2017-2018 öğrenci katkı payı/ öğrenim ücreti henüz açıklanmamış
olup, geçen yılın Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim
ücretleri aşağıya çıkarılmıştır. (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu yayımlandıktan sonra katkı payı / öğrenim ücreti
yeniden hesaplanır ve varsa oluşan fark tahsil edilir.)
2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
II. ÖĞRETİM
AKADEMİK BİRİMLER

Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bucak İşletme Fakültesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Bucak Sağlık Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLAR

2016-2017 Yılı
II. Öğretim
Öğrenim Ücreti
(YIL)
1.027
962
1.155
1.027
1.155
1.155
1.155
1.155
1.155
770

2016-2017 Yılı
II. Öğretim
Öğrenim Ücreti
(1.YARIYIL)
513,5
481
577,5
513,5
577,5
577,5
577,5
577,5
577,5
385

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER


Diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin örneği (e-okul üzerinden kontrol edilebilir.)



6 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)



Nüfus Cüzdanının Fotokopisi



Herhangi bir olumsuzluk durumunda kayıt işlemlerinin aksamaması için Banka
Dekontunun(İkinci Öğretim Programları için) yanında bulundurulması öğrencinin yararına
olacaktır.



Askerlik ile ilgili durumu olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr sitesinden sorgulanabilir.
Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bu
nedenle önceden yukarıda belirtilen siteye girerek veya askerlik şubenize başvurarak
askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz
sizin açınızdan yararlı olacaktır.

Kesin kayıt işlemini elektronik kayıt olarak tercih eden öğrenciler, kendilerinden istenen
belgeleri 22 Eylül 2016 tarihine kadar birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde ders kayıtları aktif hale gelmeyecektir.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR


Elektronik kayıt hariç adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile
kayıt yapılmaz, Ancak belgelenebilir mazereti olan aday kaydını, kanuni temsilcisi veya
tayin edeceği vekili aracılığı (noter vekâleti) ile yaptırabilir.



Öğrenim ücretini belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz.



Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.



İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler ders kayıt yaparken “İsteğe Bağlı Hazırlık
Kayıt Dilekçesini” doldurmalıdırlar. (İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Üniversitemiz Yabancı
Diller Yüksekokulunda Yürütülmektedir)



İsteğe bağlı hazırlık başvurusunda bulunan ya da bulunmayan öğrenciler, Yabancı Diller
Yüksekokul akademik takviminde belirlenen ekle-sil haftasında başvurularından
vazgeçebilirler ya da hazırlık sınıfı eğitimi için başvuru yapabilirler.



Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli
yasal işlemler yapmaya yetkilidir.



Yurt başvurusu için öğrenci belgesini, elektronik kaydı tercih eden öğrenciler e-devlet
üzerinden, elektronik kaydı tercih etmeyip biriminde kayıtlanan öğrenciler ise kayıt
esnasında kayıt bürosundan ya da E devlet üzerinden temin edebilirler.
DERS KAYDI



Üniversitemize yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılı ders kayıtlarını 05 – 08 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS)
Ders_kayit üzerinden yapmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi ileriki bir tarihte internet
sayfamızda ayrıca yer alacaktır.



Üniversitemizde 2017 – 2018 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dersleri 11 Eylül 2017
Pazartesi günü başlayacaktır.

Merkez Yerleşkesinde Bulunan Akademik Birimler;
Birim Adı
Telefon
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
0 (248) 213 11 00
Teknik Bilimler M.Y.O.
0 (248) 213 45 45
Sosyal Bilimler M.Y.O.

Kayıt Yeri Adresi

Bahçelievler Mah.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Merkez Yerleşkesi
BURDUR
(Kendi Akademik Birimlerinde)

