2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Sağlık Alanında Lisans Tamamlama
ile yerleşen öğrencilerin e-devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri 7 -15 Ağustos 2019 (23.59)
tarihleri arasında, e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
Öğrenciler e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Bu süre içerisinde e-devlet
üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar e-devlet üzerinden kayıt haklarını
kaybedeceklerdir. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversitemize şahsen
gelmelerine gerek yoktur. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı
alıp kayıt için gerekli belgelerle birlikte 27 Eylül 2019 tarihine kadar birimin öğrenci işlerine teslim
edeceklerdir.
E-devlet üzerinden kayıt olamayıp şahsen kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtları
19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır. Kayıt hakkı
kazanan bu durumdaki adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt süresi içerisinde
üniversitemiz birimlerine bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak, kesin kayıta mazereti
nedeniyle gelemeyecek adaylar noterden vekâlet vermek suretiyle bir başkasına kayıt süresi içerisinde
kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Bu süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt
haklarını kaybedeceklerdir. Eksik belgeyle kayıt yapılamaz. Tüm belgelerinizle birlikte kayıt
olacağınız gün ilgili birime müracaat ediniz.
Tüm bu işlemleri tamamlayan öğrenciler ders seçme işlemlerini 16-20 Eylül 2019
tarihleri arasında derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapabileceklerdir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.
b) Ön lisans diploması veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı.
c) Ön lisans Not Durum Belgesi (Transkript) ve Onaylı Ders Planları ile Onaylı Ders İçerikleri (Bu
belgelerin kopyası kabul edilmez, asıllarının getirilmesi zorunludur). (Öğrencinin, okuduğu
üniversitenin internet adresindeki Bilgi Paketinde Ders Planları ve Ders İçeriklerinin güncel olduğunu
dilekçe ile beyan etmesi halinde Ders Planları ve Ders İçerikleri istenmez).
ç) ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
d) Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur).
e) Katkı payı ödendi belgesi (Ödemeniz gereken miktarlar ve ücretlerin hangi yolla yatırılabileceği
bilgisine Üniversitemiz http://www.bilecik.edu.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz).
f) 6 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalıdır).
KAYIT ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Birim

Santral Numarası: (0228) 214 11 11
Adres

Sağlık
Yüksekokulu

11210 Gülümbe Kampüsü /
BİLECİK

Telefon

Faks

E-Posta

0228
2141387

0228 2141382

syo@bilecik.edu.tr

