2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize ek kontenjan kayıtları 13 – 19 Eylül 2017
tarihleri arasında adayların kayıt hakkı kazandıkları birimlerde ve aşağıdaki adreslerde
yapılacaktır. İkinci öğretime yerleşen adayların öncelikle öğrenim ücretini, tahsilat rehberinde
belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanan adaylar 13 Eylül 2017 tarihinden
itibaren Öğrenci Bilgi Sistemine http://onkayit.bilecik.edu.tr/preregistration/CheckStudent
adresinden T.C. Kimlik Numarası ve diğer bilgilerini girerek ön kayıt formunu dolduracaklar ve
çıktısını alacaklardır.
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.
Ortaöğretim Kurumundan mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek
adayların geçici kayıtları da aynı tarihlerde yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin
belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar birim öğrenci işlerine teslim etmeleri halinde asıl kayıtları
yapılacak olup bu tarihe kadar belgelerini teslim etmeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.
Tüm bu işlemleri tamamlayan öğrenciler ders seçme işlemlerini 13-15 Eylül 2017 tarihleri
arasında derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapabileceklerdir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.
b) ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
c) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle 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/3867 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.)
f) Öğrenci ön kayıt formu (Erkek adaylar ön kayıt formu doldururken askerlik durumlarını yaptı ya da muaf
olarak işaretlediklerinde durumlarını resmi olarak da belgelendirmek zorundadırlar.)

KAYIT YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral Numarası: (0228) 214 11 11
Birim
Telefon
Faks
E-Posta

İslami İlimler Fakültesi

0228 2141277

0228 2141272

iif@bilecik.edu.tr

Sağlık Yüksekokulu

0228 2141387

0228 2141382

syo@bilecik.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

0228 2141779

0228 2141382

shmyo@bilecik.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi

0228 2141170
-2141180

0228 2141162

fef@bilecik.edu.tr

0228 2141281

0228 2141282

gstf@bilecik.edu.tr

0228 2141210

0228 2141192

iibf@bilecik.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

0228 2141237

0228 2141222

mf@bilecik.edu.tr

Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

0228 2141265

0228 2141252

ziraat@bilecik.edu.tr

Meslek Yüksekokulu

0228 2141337

0228 2141332

myo@bilecik.edu.tr

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Uygulamalı Bilimler
0228 2141307 0228 2141302 ubyo@bilecik.edu.tr
Yüksekokulu
Bozüyük Meslek
0228 2141317 0228 2141312 bmyo@bilecik.edu.tr
Yüksekokulu
Gölpazarı Meslek
0228 2141321 0228 2141322 gmyo@bilecik.edu.tr
Yüksekokulu
Osmaneli Meslek
0228 2141347 0228 2141342 omyo@bilecik.edu.tr
Yüksekokulu
Pazaryeri Meslek
0228 2141357 0228 2141352 pmyo@bilecik.edu.tr
Yüksekokulu
Söğüt Meslek
0228 2141361 0228 2141362 smyo@bilecik.edu.tr
Yüksekokulu
Sağlık, Kültür ve Spor Daireleri, Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık
kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan
bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim – öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda
uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı, Yükseköğretim öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme,
barınma, boş zamanlarını değerlendirme ve geleceğin bilgili becerili insanının yetiştirilmesi
amacıyla bu alanda uygulama ve araştırma yapmak için kurulmuştur. Daire Başkanlığımız, bu
anlamda öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için yaşamsal bir anlam ifade etmektedir. Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hakkında ayrıntılı bilgiye http://w3.bilecik.edu.tr/sks/wpcontent/uploads/sites/52/2017/08/SKS-Tan%C4%B1t%C4%B1mKitap%C3%A7%C4%B1%
C4%9F%C4%B1.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz öğrencilerine sunulan ve destek verilen
hizmetlere ilişkin detaylı bilgilere http://w3.bilecik.edu.tr/bilgiislem/bolumler/ogrenci-destekhizmetleri adresinden ulaşabilirsiniz.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz öğrencilerine
sunulan ve destek verilen hizmetlere ilişkin detaylı bilgilere http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane
adresinden ulaşabilirsiniz.

