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1. Online Başvuru formunun çıktısı, 

2. T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi, 

3. Erkek öğrenciler için yeni tarihli askerlik durum belgesi, 

4. ALES veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavlardan (Sınav sonuçlarının açıklandığı 

tarihten itibaren beş yıl içerisinde) alınmış olan puanı gösterir sonuç belgesi, 

5. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı 

fotokopisi, 

6. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı 

veya onaylı fotokopisi, 

7. YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınmış olan puanı 

gösterir sınav sonuç belgesi (Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 

yıldır.), 

8. İki adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde olmalıdır), 

9. İkinci Öğretim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücretinin Ziraat Bankası Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi kurumsal tahsilât hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER 
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NOT 

• İlan edilen programlardan sadece birine başvuru yapılabilir. 

• Adaylar başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu belgelemek zorundadırlar. İstenen 

bütün belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri kesin kayıt esnasında ibraz edilmelidir. Yanlış beyanda 

bulunan adayın kayıt işlemleri iptal edilir. 

• Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında asıl ve yedek listeye giremeyen adayların programlara 

kayıt yaptırmakla ilgili herhangi bir hakları yoktur. Bu konuda gelecek olan talepler dikkate alınmaz. 

• Askerlik işlemleri (sevk tehiri), öğrencilerin dilekçe ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri 

birimine başvuruda bulunmaları halinde yapılacaktır. 

• Adayın girmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması sebebiyle, online başvuru sırasında 

gerçekleşebilecek yanlış/hatalı bilgi girişinden aday sorumludur. 

• Bu ilan metninde söz konusu edilmeyen hususlar için, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri geçerlidir. 

• Çalışan adayların çalıştıkları kurumdan (kamu ve/veya özel sektör) alınan "Lisansüstü eğitim yapabilir" 

belgesini almaları kesin kayıt sürecinde Enstitü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Programlarında kontenjanların dolmaması durumunda, yedek listelere 

giremeyen başvuru yapmış adaylar kayıt olma şartlarını yerine getirmek şartıyla yedek öğrenci kayıt 

sürecinde kayıt yaptırabilirler. Bu durum Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün web sayfasında 

duyurulacaktır. 

• Enstitü Müdürlüğü, Pandemi Sürecindeki gelişmeler doğrultusunda ilanda yer alan başvuru-kayıt şekli 

ve tarihinde güncelleme yapma hakkına sahiptir. 

• Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 9. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ve 28.12.2021 tarih 

ve 66 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu toplantısı 66/01 numaralı kararına göre; tezsiz (İ.Ö.) yüksek lisans 

programlarına üç (3) öğrenciden az kesin kayıt yapılması durumunda ilgili programlar açılmayacaktır. 
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KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ  
 

 

 

*Tüm Tezsiz İ.Ö. yüksek lisans programlarımız için; 

Normal Süresi iki yarıyıl olup azami süresi üç yarıyıl ve toplam 

90 AKTS değerinde dersten oluşmaktadır. 2021-2022 Eğitim-

Öğretim yılı Bahar Yarıyılı toplam katkı payı 2100 TL’dir. 

Programın açılması durumunda kesin kaydını yaptıran 

öğrencilerin yatırmış oldukları katkı payı geri iade edilmez. Bu 

programda dersler, Cuma günü 17.00’den sonra ve hafta sonu 

yapılacaktır.  

Tezsiz yüksek lisans İ.Ö. programlarını 2 yarıyılda 

tamamlamak isteyen öğrenciler;  

1.Dönem = 45 AKTS (6 Ders) ve 2.Dönem= 45 AKTS’lik (4 

Ders+ Dönem Projesi) ders seçmek ve başarılı olmak 

zorundadır. 

Tezsiz yüksek lisans İ.Ö. programlarını 3 yarıyılda 

tamamlamak isteyen öğrenciler;  

1.Dönem= 30 AKTS (4 Ders) 

2.Dönem= 30 AKTS (4 Ders) 

3.Dönem= 30 AKTS’lik (2 Ders+ Dönem Projesi) ders seçmek 

ve başarılı olmak zorundadır. 

 

 

 

 

 

2021–2022 Eğitim öğretim yılı için; 

1 AKTS değeri 70 TL 

** Tezli İ.Ö. yüksek lisans programlarımız için; 

Normal Süresi dört yarıyıl olup azami süresi altı yarıyıl ve 

toplam 125 AKTS değerinde dersten oluşmaktadır.2021–2022 

Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında 35 AKTS’lik ders 

karşılığında toplam katkı payı 2450 TL’dir. Programın açılması 

durumunda kesin kaydını yaptıran öğrencilerin yatırmış 

oldukları katkı payı geri iade edilmez. Bu programda dersler, 

hafta içi17.00’ den sonra yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 Eğitim öğretim yılı için; 

1 AKTS değeri 70 TL 

 

 

 


