
 

 

2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme İle Üniversitemize 

Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri !!! 

 

 

         Üniversitemize Dikey geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazanan 

adaylar; 07-13 Kasım 2017 tarihleri arasında yerleştirildiği ilgili Fakülte / Yüksekokuluna 

ŞAHSEN başvurarak kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Ancak belgelenebilir mazereti olan 

aday kaydını, kanuni temsilcisi veya tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.  

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ (2. Öğretim) ÖDEMESİ 

* Birinci Öğretime kayıtlanacak öğrenciler harç ödemesi yapmayacaklardır.  

* İkinci Öğretim programlarına yerleştirilen adaylar ise, ödemesi gereken öğrenim ücreti miktarını 

yerleştiği biriminden almış olduğu öğrenci numarasını öğrendikten sonra Halk Bankası Şubelerine 

okul numaralarını belirterek yatırabileceklerdir.  

* Bakanlar Kurulu’nun 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretleri aşağıya çıkarılmıştır.  
 

 

                                                       ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 
 

 

 

AKADEMİK BİRİMLER 

II. ÖĞRETİM 

2017-2018 Öğretim Yılı 

II. Öğretim Öğrenim Ücreti 
(1.Yarıyıl) 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 577,5 

Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.  577,5 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 577,5 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 577,5 

 

 * Kayıt tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrenciler ise;  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.09.2017 tarih ve 1375 sayılı yazıları gereği  “2017 yılı 

Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için 

kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, 

bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin 

bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına 

kadar, 2017 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 

13/09/2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.” denilmektedir.  

 

* Not: Aşağıda belirtilen belgelerin dışında, ders muafiyetlerinin ve intibaklarının 

yapılabilmesi için adayların, mezun olduğu MYO’dan transkript ve ders içeriklerini gösteren 

belgeleri kayıt esnasında getirmeleri zorunludur. (İlgili belgeleri getirmeyenlerin ders muafiyet 

ve intibakları yapılamaz.) 

 

           Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler; Güz Yarıyılı ders kayıtlarını birim öğrenci işleri 

tarafından intibakları doğrultusunda manuel olarak yaptıracaklardır.  

 

 



 

 

KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER  

 

1- Yüksekokul diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi  

2- Lise diplomasının onaylı fotokopisi  
3- 6 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)  

4- Nüfus Cüzdanının Fotokopisi  
5- Herhangi bir olumsuzluk durumunda kayıt işlemlerinin aksamaması için Banka Dekontu’nun 

(İkinci Öğretim Programları için) yanında bulundurulması öğrencinin yararına olacaktır.  

6- 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.  

 

 

UYARILAR  
* Evrakları teslim edip öğrenci belgenizi aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.  

* Kesin kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti ve fotokopisi kabul edilmez. Aslını getirdiğiniz 

takdirde onay işlemi Üniversitemiz birimlerince de yapılabilecektir.  

* Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.  

* Öğrenim ücretini belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz.  

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

* Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal 

işlemler yapmaya yetkilidir 

 

KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT YERİ  

 

Kayıtlar 07 - 13 Kasım 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır.  

 
EĞİTİM FAKÜLTESİ - MAKÜ İstiklal Yerleşkesi - BURDUR - 213 40 00 -74 - 75  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İstiklal Yerleşkesi – BURDUR – 213 25 00  

BUCAK ZELİHA TOLUNAY U.T.İ.YO. Adem Tolunay Yerleşkesi (BUCAK-BURDUR) - 325 65 34  

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. İstiklal Yerleşkesi - BURDUR – 213 44 00  

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU  Merkez-BURDUR – 213 46 00  

 

 

                                                                                ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 


