
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 AKADEMİK YILI İLAHİYAT 

ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA HAKKI KAZANAN 

ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU 

Genel Bilgiler 

 07-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında isteyen öğrenciler  E-kayıt (e-devlet 

üzerinden yapılan kayıt) yapabileceklerdir. E-kayıt yapan öğrenciler ayrıca 

Bartın Üniversitesi ön kayıt ekranına girerek Ön Kayıt Formunu dolduracaktır. 

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. 

 
 Elektronik kaydını tamamlayan öğrenciler, kayıt olduklarını gösterir barkotlu 

çıktıyı alacaklardır. (E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus 

cüzdanlarının aslı ile birlikte bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir). 

 

 E-kayıt (e-devlet üzerinden kayıt) yapan öğrenciler, Üniversiteye gelirken 

herhangi bir evrak getirmeyeceklerdir. 

 

 Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı 

yapılamayan öğrenciler 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıdaki 

belgeler ile Kutlubey Yazıcılar Kampüsünde bulunan İslami İlimler 

Fakültesinde kayıt yaptırabilirler.  

Gerekli Belgeler  

 Yerleşti Belgesi 

 

 Önlisans Diplomasının aslı veya onaylı örneği 

 

 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf 

 

 Ön Kayıt Formu (Öğrenciler, 08-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bartın 

Üniversitesi ön kayıt ekranına girerek Ön Kayıt formu dolduracaklardır.) Ön 

kayıt e-kayıt işlemi değildir. E-kayıt yapan öğrenciler ayrıca ön kayıt işlemini 

de yapacaklardır. Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. 
 

 Önlisans Not Durum Belgesi (Transkript) 

 

 Önlisans onaylı ders içeriklerini gösterir belge.  

 

 Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu 

 

 

 

 

 

 

http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=1
http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=1


Kayıtla ilgili Önemli Notlar 

 Kayıt için şahsen başvurmanız ya da noterden vekalet vereceğiz kişi aracılığıyla 

kayıt yaptırabilirsiniz. 

 Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez 

 Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

 

 Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia 

edemez. 

 

 Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında 

gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 
 Üniversitemize yeni kayıt olan öğrenciler 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi(ÜBYS) üzerinden ders seçimi yapacak 
olup, seçtikleri dersleri yine aynı sistem üzerinden (ÜBYS) danışmanlarına 
onaya göndereceklerdir. 

 Bu hususla ilgili daha sonra Üniversitemiz web sayfasından “Derse Yazılım / Kayıt 

Yenileme Kılavuzu” yayınlanacaktır. Dersler 23 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır. 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri İle ilgili Önemli Notlar 

 Katkı Payı ya da öğrenim ücretleri Halk Bankası internet hesabına veya Halk 

Bankası Şubelerine ya da Halk Bankası bankamatiklerine bizzat giderek T.C. 

kimlik numaralarını/öğrenci numaralarını, adını ve soyadını vererek 

yatıracaklar. 
 

Ya da 

 

 Öğrencilerimiz, katkı payı/öğrenim ücretlerini Ziraat Bankası internet  

hesabına ya da Ziraat Bankası bankamatiklerine bizzat giderek T.C. kimlik 

numaralarını/öğrenci numaralarını, adını ve soyadını vererek yatıracaklar. 

 

Ücretler: Normal Öğretim için; 142,00 TL – İkinci Öğretim ; 513,50 TL 

 

Not: Katkı payı /Öğrenim ücretleri, 2018-2019 Akademik Yılına ait olup, 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019-2020 Akademik Yılı için değişmesi halinde  fark ayrıca 

tahsil edilecektir. 

 

İlahiyat Önlisans Mezunlarının İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'a 

ulaşmak için tıklayınız. 

İlahiyat Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız. 

 

https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2019/ilahiyat_lisans_tamamlama_usul_esaslar.pdf
https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2019/2019_ilahiyat_basvuru_ekrani_ile_ilgili_sss.pdf

