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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

Lisansüstü Enstitüsü Müdürlüğü'ne 

 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt ve Kabul 

Yönergesi 12. Maddesi hükümleri doğrultusunda …………………..…….………………. 

Anabilim/Anasanat Dalı ……………………………………………………………..….. Programına 

Yatay geçiş için başvuruda bulunmak istiyorum. Başvuruda istenilen evraklar ekte sunulmuştur. 

Gereğinin bilgilerinize arz ederim. 

 
 

.….. /…... /202... 

………………………………. 

 
İmza 

 

Ekler: 
1. Başvuru Formunun çıktısı 

2. 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 tercümesi, 

3. Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye 

Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylı Türkçe tercümesi, 

4. Doktora öğrencileri için YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi. (Yabancı dil sınav 

sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.), 

5. Bir adet 4,5x6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde 

olmalıdır), 

6. Resmi kimlik veya Pasaportun aslı ve kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylı Türkçe tercümesi (Resmi kimlik ya da pasaportun Latin 

alfabesi ile yazılı olması halinde Türkçe çevirisi istenmez.)  

7. En az 2 Adet Referans Mektubu, 

8. Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce), 

9. Üniversite Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü veya başka bir Türkçe Öğretim Merkezi tarafından 

yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesi (Varsa) 

10. YÖK Başkanlığından alınan Tanınırlık Belgesi (Tanınırlık belgesi olmayan adaylar en geç kabul edildikleri ilk dönemin 

sonuna kadar getirmeleri şartıyla başvurdukları programa şartlı kabul edilirler. Bu süre içerisinde belge getirmeyenlerin 

öğrencilikle ilişikleri kesilir.) 

11. 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 izni, 

12. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami 

sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda 

öğrenim ücreti alınır.)  

13. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Yönlendirilmiş Çalışma Eğitimi ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

14. Çift uyruklu öğrenciler için vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.) 

15. Mavi Kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi. (Kayıt sırasında aslı görülerek sadece fotokopisi teslim alınır.) 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………..…………………………………………………………………………………………… 

Tel: …………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………... 


