Üniversitemizi Yeni Kazanıp Şahsen
Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine!
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize şahsen kayıtlar 19-23 Ağustos 2019
tarihleri arasında adayların kayıt hakkı kazandıkları birimler için aşağıda belirtilen tarihlerde ve
adreslerde yapılacaktır. İkinci öğretime yerleşen adayların öncelikle öğrenim ücretini, tahsilat
rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle aşağıda belirtilen tarihte
kayıt olmaya gelemeyen adaylar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki diğer günlerde de kayıt
yaptırabilirler. Bu süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını
kaybedeceklerdir. Ancak kesin kayıta mazereti nedeniyle gelemeyecek adaylar noterden vekâlet
vermek suretiyle bir başkasına kayıt süresi içerisinde (19-23 Ağustos 2019) kayıt işlemlerini
yaptırabilirler. Eksik belgeyle kayıt yapılamaz. Tüm belgelerinizle birlikte kayıt olacağınız gün ilgili
birime müracaat ediniz.
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders seçme işlemleri 16-20 Eylül 2019 tarihleri
arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin danışman onayı için
danışmanlarının yanına gelmelerine gerek yoktur. Ancak ikinci öğretim öğrencilerinin 20 Eylül
2019 Cuma günü mesai bitimine kadar öğrenim ücretlerini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde
yatırmaları gerekmektedir.
Şehit eş ve çocukları ve Gazi ile eş ve çocuklarından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri hak sahiplik belgesini Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca katkı payı ve öğrenim ücreti
alınmayacaktır.
Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu
Raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti
tutarlarında program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı
kadar indirim yapılır. Bu kapsamda birinci öğretim öğrencilerinden de program süresi ve kayıtlı
olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ücreti alınmaz.
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak
bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici
kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine
kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun
olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde
geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki
lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim
Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim

programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde
herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun
aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde
yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin
belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl
kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek
ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır.
Üniversitemizde Lisans programlarını kazanıp bir yıl İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında
öğrenim görmek isteyen öğrencilerden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için kesin kayıt hakkı
kazananlar 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü

http://www.bilecik.edu.tr ve yd.bilecik.edu.tr

adreslerinden duyurulacaktır. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık okumak isteyen öğrencilerimiz gerekli
bilgilere ekli dosyadan ulaşabilirler.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.
b) ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.)
ç) Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur).
d) Katkı payı/ Öğrenim ücreti ödendi belgesi (Katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları
Bakanlar Kurulu tarafından ilan edildiğinde ödemeniz gereken miktarlar ve ücretlerin hangi yolla
yatırılabileceği bilgisine Üniversitemiz http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/6777 internet adresinden
ulaşabilirsiniz.)
e) 6 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

