
BİLECİK TEYH EEEBALİ ÜNİVERSİUESİ 
2021-2022 EĞİUİM-ÖĞREUİM YILI GÜZ EÖNEMİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İDİN KAYIU YENİLEME EUYURUSU 

 

 

Ders Seçme Tarihleri 

(ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HARĠCĠ TÜM ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN) 

Başlangıç 20 Eylül 2021 Saat: 09.00 

Bitiş 24 Eylül 2021 Saat: 17.00 

Ders Seçme Tarihleri 

(ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN) 

Başlangıç 22 Eylül 2021 Saat: 09.00 

Bitiş 24 Eylül 2021 Saat: 17.00 

Danışman Kayıt Onay Son Tarihi 
 (TÜM ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN) 

Bitiş 28 Eylül 2021 Saat: 17.00 

Ders Ekle-Sil Tarihleri 
 (TÜM ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN) 

Başlangıç 27 Eylül 2021 Saat: 09.00 

Bitiş 01 Ekim 2021 Saat: 17.00 

Mazeretli Ders Seçme Başvuru Tarihleri 27 Eylül -01 Ekim 2021 

 

Derslerin Başlangıç Tarihi 

 

27 Eylül 2021 

 

 

Kayıt Yenileme (Ders Seçme) Aşaması 

 

Kayıt yenileme işlemleri derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

Ders seçme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna basıldığında dersler danışmanın onayına düşer. 

20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra; Katkı payı veya öğrenim 

ücretini yatırması gerekenlerin ekranın sağ üst köşesinde belirtilen “Harç tutar” kısmındaki katkı payı 

veya öğrenim ücreti tutarını tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir. 

Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin ders seçme işlemleri; 

Üniversitemizi yeni kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçme işlemleri 20-24 Eylül 2021 tarihleri 

arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin ders seçme ekranına girip ders 

seçmelerine gerek yoktur. Ancak ikinci öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile bir 

yükseköğretim programında kayıtlı iken Üniversitemiz programlarına yeni kayıt yaptıran birinci 

öğretim öğrencileri 24 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar katkı payı/öğrenim ücretini tahsilat 

rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir. 

Not: Katkı payı/öğrenim ücretlerine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. 

 

Kayıt Onay Aşaması 

 

20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında derslerini seçip katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması 

gerekmeyenler ile katkı payı veya öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıt onay işlemleri 24 Eylül 

2021 mesai bitiminde otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Öğrenciler ihtiyaç halinde 28 Eylül 2021 

tarihi mesai bitimine kadar danışman onayını danışmanlarıyla telefonla iletişime geçerek de 

yaptırabilirler. Ders seçmeyenler ile ders seçip katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler, ilgili dönemde 

kayıt yeniletmemiş sayılacak ve öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır. 

 

  

http://derssecme.bilecik.edu.tr/
http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/8546/DosyaEki/tahsilat%20rehberi%202021.pdf
http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/6800/DosyaEki/tahsilat%20rehberi%202019.pdf
http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/6800/DosyaEki/tahsilat%20rehberi%202019.pdf
http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/8546/DosyaEki/2021-22%20har%C3%A7lar.pdf
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Ekle-Sil Aşaması 

 

Ders seçen ve danışman onayı yapılan öğrenciler 27 Eylül-01 Ekim 2021 tarihleri arasında danışmanları 

ile iletişime geçerek ders ekle-sil yapabileceklerdir. 

Mazereti olan öğrenciler için ders seçme; Üniversitemizin “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” 

hükümlerine göre mazereti bulunan öğrenciler de 27 Eylül-01 Ekim 2021 tarihlerinde okumakta oldukları 

birime başvuru yapabileceklerdir. Mazereti kabul edilen öğrenciler en kısa sürede danışmanlarıyla 

iletişime geçerek ders seçme işlemini yapabileceklerdir. 

 

 

 Bunun dışında 01 Ekim 2021 tarihinden sonra hiçbir şekilde ders seçme, silme, düzeltme 

 vb. gibi işlemler yapılmayacaktır. 

 

 

 

 Önemli: Öğrencilerin dönemlik 30 AKTS ders seçmeleri ve mezuniyet için lisans öğrencilerinin en az 

240 AKTS, ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS ders seçmiş ve başarmış olmaları gerekmektedir. 

Ayrıca zorunlu derslerini, seçmeli ders gruplarında almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri 

almaları, başarmaları ve varsa zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir. 

 

 

Diğer Bilgilendirmeler 

 

 Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık ve Zorunlu Arapça Hazırlık öğrencilerinin 20–24 Eylül 

2021 tarihleri arasında boş kayıt yapması gerekmektedir. 

 

 Erasmus, Farabi vb. gibi değişim programıyla giden öğrencilerin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında 

boş kayıt yapması gerekmektedir. 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında boş kayıt yapıp katkı payı 

veya öğrenim ücretini yatırması gerekmeyenler ile katkı payı veya öğrenim ücretini yatıran 

öğrencilerin kayıt onay işlemleri 24 Eylül 2021 mesai bitiminde otomatik olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

 Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminde, cep telefon numarası değişikliği, harç tutarı vb. konular 

için Fakülte/ Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri veya bölüm sekreterleri ile irtibata geçmeleri 

gerekmektedir. 

 

 Azami süresini doldurup ders seçemeyen öğrencilerin ders seçme işlemleri için danışmanları ile 

irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

 

 İntibak işlemi sebebiyle ders seçmelerinde düzeltme yapılacak olan öğrencilerin mevcut duruma 

göre ders seçmesi gerekmektedir. Öğrencilerin intibak işlemleri gerçekleştirildikten sonra ders 

seçme işlemlerinin düzenlenmesi için danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

 

 3+1 İş Yeri Uygulaması kapsamında öğrenim görecek öğrencilerin, BŞÜ204 İş Yeri Eğitimi ile 

BŞÜ202 İş Yeri Uygulaması derslerini seçmeleri gerekmektedir. 

 

 Mezun olmak için sadece stajı kalan öğrenciler, öğrencilik hakkından yararlanmak için 

danışmanları aracılığıyla boş kayıt işlemi yapabilirler. 

 

 

 

 


