
ONLINE KESİN KAYIT KILAVUZU 

T.C.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Başvurular lisansustukayit@bilecik.edu.tr e-posta adresine yapılacaktır. 

ONLINE KESİT KAYIT: 08-11 ŞUBAT 2021 (17.00’a Kadar) 

KOVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kesin kayıt işlemleri ONLINE 

olarak E-POSTA yolu ile yapılacaktır. Bunun dışında kayıt ile ilgili olarak enstitümüze elden veya kargo/posta yolu ile herhangi bir 

evrak teslim edilmeyecektir.   

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kesin kayıt işlemleri 08-11 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar 

yapılacaktır. 11 Şubat 2021 mesai saati bitimine kadar evraklarını göndermeyen ASIL adaylar kesin kayıt haklarını 

kaybedecek, yerlerine YEDEK adaylar çağrılacaktır. 

Her aday, gerekli belgeleri hazırlamalı ve tek bir e-posta şeklinde yollamalıdır. 

E-postaların ”konu kısmında” AD-SOYAD/KAZANILAN PROGRAM ADI belirtilmelidir.

(Örnek: Barış ALTINDAĞ/Üretim Yönetimi ve Pazarlama)

Adayların e-postaları incelendikten sonra eğer eksik evrak varsa kendilerine yine e-posta ile dönüş yapılacaktır. 

Evraklarında tahrifat ve/veya usulsüzlük olduğu tespit edilenlerin kayıtları ve/veya öğrencilikleri iptal edilecektir. 

ONLINE KESİT KAYIT: 08-11 ŞUBAT 2021 (17.00’a Kadar) 

Başvurular lisansustukayit@bilecik.edu.tr e-posta adresine yapılacaktır. 

mailto:lisansustukayit@bilecik.edu.tr
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KESİN KAYITTA İSTENİLECEK EVRAKLAR (Yabancı Uyruklu Adaylar) 

1- Online Başvuru Formu Online Başvuru Formunuzun çıktısını imzalayıp PDF formatında taratınız. 

2- Diploma Yüksek lisans için LİSANS, Doktora için LİSANS ve YÜKSEK LİSANS (YÖK tarafından 

denkliği kabul edilmiş) diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye 

Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylı Türkçe 

tercümesini PDF formatında taratınız. 

Yüksek lisans için LİSANS, Doktora için LİSANS ve YÜKSEK LİSANS transkriptinin aslı ve 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir 

noterden onaylı Türkçe tercümesini PDF formatında taratınız. 

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi PDF formatında hazırlayınız. (SADECE Doktora programlarını kazanan adaylar için) 

3- Transkript
(Mezuniyet Not Durum Belgesi) 

5- ALES Sonuç Belgesi Yüksek lisans için LİSANS, Doktora için YÜKSEK LİSANS eğitimini Türkiye’de 

tamamlayan yabancı uyruklu adaylar, ilgili ABD’nin öngördüğü puan türünde en az 55 puan 

ALES veya eş değer (GRE, GMAT) sınav sonuç belgesini PDF formatında taratınız. [ALES 

sınavına eş değer sınavların eş değer dönüşüm tablosu için tıklayınız.] 

6- Resmi Kimlik/Pasaport Resmi Kimlik veya Pasaportun aslı ve kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye 

Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylı Türkçe 

tercümesini PDF formatında taratınız. [Resmi kimlik ya da pasaportun Latin Alfabesi ile 

yazılı olması durumunda Türkçe çevirisi istenmez.] 

7- Referans Mektubu Islak imza ile imzalanmış en az iki (2) adet Referans Mektubunu PDF formatında taratınız. 

8- Özgeçmiş Türkçe veya İngilizce hazırlanan özgeçmişinizi PDF formatında taratınız. 

9- Türkçe Yeterlik Belgesi (Varsa) BŞEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğü veya başka 

bir Türkçe Öğretim Merkezi tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesini PDF 

formatında taratınız. (Varsa) 

http://w3.bilecik.edu.tr/lisansustu/wp-content/uploads/sites/324/2020/07/ALES-E%C5%9Fde%C4%9Fer.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/lisansustu/wp-content/uploads/sites/324/2020/07/ALES-E%C5%9Fde%C4%9Fer.pdf


KESİN KAYITTA İSTENİLECEK EVRAKLAR (Yabancı Uyruklu Adaylar) 

10- Tanınırlık Belgesi T.C. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’ndan alınan Tanınırlık Belgesini PDF

formatında taratınız. [Tanınırlık belgesi olmayan adaylar en geç kabul edildikleri ilk

dönemin sonuna kadar getirmeleri şartıyla başvurdukları programa şartlı kabul

edilirler. Bu süre içerisinde belgesini getirmeyen adayların öğrencilikle ilişikleri

kesilir.]

11- Öğrenci Vizesi/İkamet İzni Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu 

kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçiliklerinden/Konsolosluklarından alınacak öğrenci vizesi ya da geçerli 

ikamet iznini gösterir belge sayfalarını PDF formatında taratınız. 

12- DEKONT Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu PDF formatında taratınız. 

[Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içerisinde 

kalmak kaydıyla Üniversitemiz tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır. (TAHSİLAT REHBERİ)  

13- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çift Uyruklu adaylar turkiye.gov.tr (E-DEVLET) adresinden PDF formatında 

indirebilirler. (SADECE çift uyruklu adaylar için) 

14- Mavi Kart Mavi Kart fotokopisini PDF formatında taratınız.(SADECE Mavi Kartlı adaylar için) 

Kesin kayıtların bittiği 11 Şubat 2021 mesai saati bitimine (17.00’a) kadar yukarıdaki evrakları lisansustukayit@bilecik.edu.tr adresine 

göndermeyen, evraklarında tahrifat ve/veya usulsüzlük olduğu tespit edilenlerin kayıtları ve/veya öğrencilikleri iptal edilecektir. 

08-11 Şubat 2021 – 17.00’a kadar lisansustukayit@bilecik.edu.tr 

http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/6777/DosyaEki/tahsilat rehberi 2019.pdf
http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/6777/DosyaEki/tahsilat rehberi 2019.pdf
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