Ayrıntılı bilgi için ( burs, kredi, yurt vb. )
mutlaka kılavuzu okuyunuz.

•
03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında isteyen öğrenciler E-kayıt (e-devlet üzerinden yapılan
kayıt) yapabileceklerdir.
•
Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler
03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yerleştiği akademik birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)
başvurarak (üniversiteye gelerek) kayıt yapacaktır.

•
Elektronik Kayıtta; ÖSYM’den öğrencinin yerleşme bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden lise
mezun bilgisi, Asker Alma Dairesi Başkanlığı sisteminden askerlik durum bilgisi, YÖKSİS öğrenci verisi
üzerinden başka denk bir programa kayıtlı olup olmadığı bilgisi sorgulanacak olup; bu kontrollerden herhangi birine takılan öğrenciler, elektronik kayıt yapamayacaklardır.
•
Elektronik kayda, özel yetenek programları (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programları, Eğitim Fakültesinin Resim-İş Öğretmenliği Programı) ile sağlık raporu isteyen programlar (Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım programı) dâhil edilmeyecektir.
•

“e-Devlet” Üzerinden Elektronik Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.

•
Üniversitemize yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.
•
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).
•

Aşağıda yer alan bilgileri okuduktan sonra e-kayıt yapmak için tıklayınız.

•
Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği akademik birime
bizzat başvurmaları gerekmektedir.
•
E-kayıt (e-devlet üzerinden kayıt) yapan öğrenciler, Üniversiteye gelirken herhangi bir evrak getirmeyeceklerdir.
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•
Ön Kayıt Formu (03-07 Eylül 2018 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.
•
Öğrenci numaralarını öğrenebilmeniz için ve ders kaydı yapabilmeniz için ön kayıt formu doldurmanız gereklidir.
•
Özel yetenek programlarına kayıt olacak öğrenciler ön kayıt yapmayacaklardır. Bu öğrenciler ilgili
akademik birim tarafından yayınlanan özel yetenek kılavuzunda belirtilen hükümlere tabi olacaktır.

•
Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu. Birinci öğretim öğrencileri
herhangi bir ücret yatırmayacaktır.
•
Ancak ikinci üniversitesini/bölümünü Üniversitemizde sürdürecek olan öğrenciler katkı payını yatıracaklardır.
•
İlk defa kayıt yaptıran ikinci öğretim öğrencileri ve ikinci üniversitesini üniversitemizde sürdürecek
olan birinci öğretim öğrencileri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında, katkı payı/öğrenim ücretlerini;
•
Halk Bankası internet hesabına veya Halk Bankası Şubelerine ya da Halk Bankası bankamatiklerine bizzat giderek TC 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 TC kimlik numaralarını/öğrenci numaralarını, adını ve soyadını vererek
yatıracaklar.
•
Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup
olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır.
Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği akademik birime müracaat edecektir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan
öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
•
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydını yapamadıkları takdirde yerleşmiş olduğu akademik birime gelecektir.
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•
Üniversitemize yeni kayıt olan öğrenciler 17-21 Eylül 2018 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 24 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır.  

•
•

Üniversitemizin tüm bölümlerinde 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
İslami İlimler Fakültesinde zorunlu Arapça hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

•
İsteyen öğrencilerimiz ön kayıt formunu doldururken isteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıt olabilir.
•
Detaylı bilgi için Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 0378 223 50 50 numaralı
telefonundan bilgi alınabilir.
•
Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerinin muafiyet
sınavı başvuruları da ön kayıt formu üzerinden yapılmaktadır.
•
Bu derslerin muafiyet sınavına katılmak isteğe bağlıdır. Sınavların tarihleri hakkında Akademik
Takvimi tıklayınız.

•
Burs, kredi, ve yurt başvuruları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmaktadır.
http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ya da
•
Bartın Ağdacı Mevkiinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın Kız Öğrenci Yurdu’nu 0378 228
37 27- 28;
•
Bartın Otogar mevkiinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Çeşmi Cihan Erkek Öğrenci Yurdu’nu
0378 237 63 00- 01;
•
Bartın Emniyet Müdürlüğü Mevkiinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Oruç Reis Erkek Öğrenci
Yurdu’nu 0378 228 63 02;
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•
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Mevkiinde bulunan Hacı İbrahim Paşa Kız Yurdunu
(telefon numarası daha sonra belli olacaktır.) arayabilirsiniz.
•
Detaylı bilgi için Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın İl Müdürlüğü (0378 227 55 41-42) ile iletişime
geçebilirsiniz.  

•
E- devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerimiz, e- kayıt işlemini tamamlayıp tamamlamadıklarını
kontrol etmek için tıklayınız.

•
Kayıt için gerekli belgeler aşağıda çıkarılmış olup, bu belgeleri E-kayıt (e-devlet üzerinden yapılan
kayıt) yapmayan/yapamayan yani üniversiteye gelerek şahsen kayıt yapan öğrenciler 03-07 Eylül 2018
tarihleri arasında yerleştiği akademik birime teslim edecektir.
1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği
ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
•
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun
olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar, öğrenim gördükleri liseden bu durumlarını
gösteren belgeyi temin etmeleri halinde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır.
•
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Üniversitemize
ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
•
Belirtilen tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde
belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından
mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3) Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu.
•

Birinci öğretim öğrencileri herhangi bir ücret yatırmayacaktır.

•
Ancak ikinci üniversitesini/bölümünü Üniversitemizde sürdürecek olan birinci öğretim öğrencileri
katkı payını yatıracaklardır.
•
İlk defa kayıt yaptıran ikinci öğretim öğrencileri ve ikinci üniversitesini üniversitemizde sürdürecek
olan birinci öğretim öğrencileri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında, katkı payı/öğrenim ücretlerini;
•
Halk Bankası internet hesabına veya Halk Bankası Şubelerine ya da Halk Bankası bankamatiklerine bizzat giderek TC 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 TC kimlik numaralarını/öğrenci numaralarını, adını ve soyadını vererek
yatıracaklar. (Öğrenim ücreti/katkı payı miktarları aşağıda yer almaktadır.)
4) Ön Kayıt Formu
•
Öğrencilerimiz 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi ön kayıt ekranına girerek
Ön Kayıt formu dolduracaklardır.
•

Üniversiteye gelirken Ön Kayıt formunun çıktısını getirmeyi unutmayınız.

•
Ön kayıt, e-kayıt (e-devlet üzerinden yapılan kayıt ) işlemi değildir. E-kayıt yapmak isteyenler
ayrıca e-kayıt işlemini de yapacaklardır. Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.
•
Öğrenci numaralarını öğrenebilmeniz için ve ders kaydı yapabilmeniz için ön kayıt formu doldurmanız gereklidir.
•
Özel yetenek programlarına kayıt olacak öğrenciler ön kayıt yapmayacaklardır. Bu öğrenciler ilgili
akademik birim tarafından yayınlanan özel yetenek kılavuzunda belirtilen hükümlere tabi olacaktır.
5) 1996 yılı ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler Askerlik Durum Beyan Formunu dolduracaklar. Askerlik Durum Beyan Formunu doldurmak için tıklayınız.
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•
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
•

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.

•
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına alınacak öğrencilerin, devlet
hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı
ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu
raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması
nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den,
kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin
son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde
iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik
yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
•
Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
•
ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya
iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 10/02/2016
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.
Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine
engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
•
1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan
prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
•
İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka
yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir
yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla
süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2018- YKS ‘ye başvurabilirler.),
•
Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2018-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda
bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil
sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin
sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
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•
•

Üniversitemizin tüm bölümlerinde 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
İslami İlimler Fakültesinde zorunlu Arapça hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

•

İsteyen öğrencilerimiz ön kayıt formunu doldururken isteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıt olabilir.

•
Detaylı bilgi için Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 0378 223 50 50 numaralı
telefonundan bilgi alınabilir.
•
Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerinin muafiyet
sınavı başvuruları da ön kayıt formu üzerinden yapılmaktadır. Bu derslerin muafiyet sınavına katılmak
isteğe bağlıdır.
•

Sınavların tarihleri hakkında Akademik Takvimi tıklayınız.

•
Burs, kredi, ve yurt başvuruları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmaktadır.
http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ya da
•
Bartın Ağdacı Mevkiinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın Kız Öğrenci Yurdu’nu 0378 228
37 27- 28;
•
Bartın Otogar mevkiinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Çeşmi Cihan Erkek Öğrenci Yurdu’nu
0378 237 63 00- 01;
•
Bartın Emniyet Müdürlüğü Mevkiinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Oruç Reis Erkek Öğrenci
Yurdu’nu 0378 228 63 02;
•
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Mevkiinde bulunan Hacı İbrahim Paşa Kız Yurdunu
(telefon numarası daha sonra belli olacaktır.) arayabilirsiniz.
•
Detaylı bilgi için Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın İl Müdürlüğü (0378 227 55 41-42) ile iletişime
geçebilirsiniz.  
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•
Üniversitemize yeni kayıt olan öğrenciler 17-21 Eylül 2018 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 24 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır.  

AKADEMİK BİRİM

KATKI PAYI MİKTARI
(BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

KATKI PAYI MİKTARI
(İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

ORMAN FAKÜLTESİ

193,50 TL

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

156,50TL

577,50 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

193,50 TL

764,50 TL

EĞİTİM FAKÜLTESİ

142.00 TL

-

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

142.00 TL

513,50 TL

FEN FAKÜLTESİ

142.00 TL

640,50 TL

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

142.00 TL

513,50 TL

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 95.00 TL

577,50 TL

MESLEK YÜKSEKOKULU

95.00 TL

385,00 TL

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

95.00 TL

385,00 TL

ULUS MYO

95.00 TL

385,00 TL

07 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince birinci öğretim öğrencileri öğrenci katkı payı yatırmayacaktır. Ancak ikinci üniversitesini/bölümünü Üniversitemizde sürdürecek olan birinci öğretim
öğrencileri katkı payını üniversitemize yatıracaklardır.
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AKADEMİK BİRİM

TELEFON NUMARASI

KAYIT YAPILACAK YER

E-KAYIT TARİHİ

ŞAHSEN KAYIT (ÜNİVERSİTEYE GELEREK)
TARİHİ

ORMAN FAKÜLTESİ

0 (378) 223 50 69

Bartın Üniversitesi Orman
Fakültesi Binası (Ağdacı Mevkii)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

İKTİSADİ VE İDARİ
0 (378) 223 53 72 – 73BİLİMLER FAKÜLTESİ 74

Bartın Üniversitesi İktisadi ve
idari Bilimler Fakültesi Binası
(Ağdacı Mevkii)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

0 (378) 501 10 00-15
84,15 78,15 76 Dahili

Bartın Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Binası (Kutlubey Yazıcılar Kampüsü)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

EĞİTİM FAKÜLTESİ

0 (378) 501 10 00-1164,
1170, 1128 Dahili

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası (Kutlubey Yazıcılar
Kampüsü)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

İSLAMİ İLİMLER
FAKÜLTESİ

0 (378) 501 10 00-1287,
1025, 2156 Dahili

Bartın Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Binası (Kutlubey Yazıcılar Kampüsü)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bartın Üniversitesi Edebiyat
0 (378) 501 10 00 – 1055,
Fakültesi Binası (Kutlubey Yazı1020, 1039 Dahili
cılar Kampüsü)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

FEN FAKÜLTESİ

0 (378) 501 10 001569,1525,1570 Dahili

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Binası (Kutlubey Yazıcılar
Kampüsü)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR YÜKSEKOKULU

0 (378) 223 52 54-52 55,
5416, 54 17

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası
(Ağdacı Mevkii)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

MESLEK
YÜKSEKOKULU

0378 223 52 23

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksek Okulu Binası (Ağdacı
Kampüsü)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

SAĞLIK HİZMETLERİ
MYO

0378 501 10 00-2507,
2504 Dahili ya da 0378
223 5214, 5215

Bartın Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri MYO Binası (Ağdacı
Kampüsü)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

ULUS MYO

0378 501 10 00- 24 91
Dahili

Ulus MYO Binası (Ulus)

03-05 Eylül 2018

03-07 Eylül 2018

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TELEFON NUMARALARI :
0 378 223 5297
0 378 223 5298
0 378 223 5028
0 378 223 5030
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KAYIT DONDURMA
•
Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenime devam edemeyecek öğrencinin kaydı, yarıyılın ilk dört haftası içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulunca bir veya iki
yarıyıl dondurulabilir.
•
Öğrencinin haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa ilgili yönetim kurulunca kaydı tekrar dondurulabilir. Ancak kayıt dondurma süresi toplam olarak önlisans programlarında iki, lisans programlarında dört yarıyılı aşamaz. Bu süreler, azami öğretim
süresine dahil edilmez.

DERS MUAFİYET
İŞLEMLERİ
•
Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde bulunabilir.
•
Muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt işlemi süresi
içerisinde ilgili birime verilir.
•
Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.
•
Muaf sayıldığı dersleri not yükseltmek için yeniden almak isteyen öğrenciler, söz konusu
dersi ilk kez almış gibi kabul edilir.
•

Öğrenci muaf olduğu derslerin bulunduğu dönemde 30 krediye kadar derse kayıt olabilir.
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