BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

YENİ KAYITLARIN YAPILMASI
Öğrenci

Öğrenci İşleri Birimi

Üniversitenin internet
sitesinden yeni kazanan
öğrencilerle ilgili duyuru
incelenir.

Elektronik kayıt yapmayı
tercih eden öğrenciler
duyuruda belirtilen tarihler
arasında e-devlet
üzerinden ön kayıtlarını
yaparlar.

Duyuruda belirtilen tarihe
kadar kesin kayıt sırasında
istenen belgeleri öğrenci
işleri birimine teslim
ederler.

Elektronik kayıt yapmayı tercih
etmeyen öğrenciler duyuruda
belirtilen tarihler arasında kesin
kayıt sırasında istenen belgelerle
birlikte öğrenci işleri birimine
başvururlar.

Belgeler teslim alınarak
öğrencinin kesin kayıt
işlemi tamamlanır.

NOT:
1. Üniversitenin duyuru sayfasına https://www.mehmetakif.edu.tr/duyurular linkinden
ulaşılabilir.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

YENİ KAYITLARIN YAPILMASI
1. Üniversitemizi
yeni
kazanan
öğrencilerle
ilgili
duyuru
internet
sitesinden
(https://www.mehmetakif.edu.tr) takip edilir.
2. Elektronik Kayıt yapmayı tercih eden öğrencilerimiz, PTT Şubelerinden edinecekleri e-devlet
şifresi ile duyuruda açıklanan kayıt 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. Duyuruda açıklanan kesin kayıt sırasında
istenen belgeleri duyuruda açıklanan tarihe kadar birim öğrenci işleri bürosuna teslim
etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ders kayıtları aktif hale gelmeyecektir.
3. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılmayan
öğrencilerimiz, fakültemize duyuruda açıklanan kesin kayıt sırasında istenen belgelerle
duyuruda açıklanan kayıt 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.
4. Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders
sınavına girecek öğrenciler, fakültemize duyuruda açıklanan kayıt tarihleri arasında şahsen
başvurarak geçici kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Bu adaylar mezun olduklarına ilişkin
belgelerini duyuruda açıklanan tarihe kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek olup
belirlenen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
5. 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.
6. İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler ders kaydını yaparken “İsteğe Bağlı Hazırlık
Kayıt Dilekçesini” doldurmalıdırlar. (İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Üniversitemiz Yabancı Diller
Yüksekokulunda Yürütülmektedir)
7. 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.
8. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
9. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemler yapmaya yetkilidir.

