
 
 

ÜNİVERSİTEMİZ 2019 TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN 

ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 
 

2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programı ile Üniversitemiz 

programlarına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında, 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kayalı Kampüsü-

KIRKLARELİ adresinde şahsen veya öğrenci adına alınmış noter vekaleti ile yapılacaktır. 

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 

 Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı lisans diploması veya 

geçici mezuniyet belgesinin aslı, 

 Lise diplomasının aslı, 

 Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuç Belgesi Çıktısı, 

 Lisans Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi) Aslı, 

 Lisans Onaylı Ders İçerikleri Aslı, 

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

 6 adet vesikalık fotoğraf, 

 Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Öğrenim ücreti kayıt 

esnasında yatırılacaktır.) 

 28 yaşını doldurmuş erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi. (Askerliğini 

yapmış olanlar için terhis belgesi, tecilli olanlar için tecil belgesi) 

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

 

* 2019-2020 eğitim-öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 

henüz yayımlanmadığından 2018-2019 katkı payı/öğrenim ücretleri tahsil edilecek, arada fark 

oluşması durumunda 2019-2020 Bahar yarıyılında mahsup edilecektir. 

 

 

Birim Adı 
2019-2020  

Katkı Payı 

I. Taksit 

Güz Yarıyılı 

II. Taksit 

Bahar Yarıyılı 

Mühendislik Fakültesi 387,00 193,50 193,50 

Teknoloji Fakültesi 387,00 193,50 193,50 



KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 
 

 Öğrenci adaylarının kayıtta şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapması 

gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.  

 

 Sağlık, askerlik, hükümlülük vb. durumlarda bizzat başvuramayan adayların kayıt 

işlemleri noter vekaleti ile yapılabilir.  

 

 Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen 

belgelerin onaysız sureti kabul edilmez ancak aslının gösterilmesi suretiyle aslının 

onayı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. 

 

 Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Belirtilen 

tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli 

yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 

 Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey 

iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için 

Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının 

bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. 

(Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) 

 

 

 

 

 

 


