
  

 

T.C. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları ve Kontenjanları İlanı 

 

 

 

 

Üniversitemiz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-

öğretim programlarına öğrenci alacaktır. Öğrenci alacak lisansüstü eğitim-öğretim programları aşağıdaki gibidir; 

 

Anabilim Dalı Program Program Türü 

İktisat ABD Para-Banka ve Dış Ticaret Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı 

 

İşletme ABD 

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı 

İşletme Doktora Programı 

İşletme Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı 

Tarih ABD 
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı 

Tarih Doktora Programı 

 

 



Başvuru Genel Şartları 

1. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için; ABD'nin öngördüğü bir yurt içi veya YÖK 

tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokulların herhangi birinden alınan bir 

lisans diplomasına sahip olmak. 

2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için, ALES’ten başvurulan programın puan türünde en 

az 55 veya eş değeri puana sahip olmak. 

3. Doktora programına başvuru için; ABD'nin öngördüğü bir yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul 

edilen yurt dışı enstitülerin herhangi birinden alınan tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. 

4. Doktora programına başvuru için; yüksek lisansta 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve 

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) 

tarafından ALES’e eş değer kabul edilen sınavlardan eş değeri puana sahip olmak. 

5. ALES’e veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından ALES’e eş değer kabul edilen sınavlara 

son beş yıl içerisinde girmiş olmak (2014 yılı ve sonrası). 

(ALES’e eş değer sınavların eş değer dönüşüm tablosu için tıklayınız) 

6. Başvuru şartlarında belirtilen “Yabancı Dil Puanı”; belgelenmek şartıyla son 5 (beş) yıl içerisinde 

KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından birinden veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafın-

dan eş değerliği kabul edilen bir sınavdan alınan puanı ifade eder. 

7. Doktora programlarına başvuru için adayın son 5 (beş) yıl içinde KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL sınav-

larının birinden en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından eş değerliği kabul 

edilen bir sınavdan, bu puana eş değer bir puana sahip olmak.  

(25.02.2016 tarihli yabancı dil sınavı eş değerlikleri için tıklayınız) 

8. 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Çerçeve Yönetmeliğinin 35. maddesinin 7. fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda 

birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer almaktadır. İlgili 

hüküm gereğince adaylar 20/04/2016 tarihi sonrasında aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans prog-

ramına kayıt yaptıramaz ve ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış olsalar dahi, tespit edilmeleri halinde 

enstitü ile ilişikleri kesilir.  

 

NOT 
Adayların not durum belgelerinde (transkript) veya diplomalarında 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sis-

temdeki karşılıkları bulunsa dahi, not dönüşümleri YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.  Adayın  not  

durum  belgesindeki 100’lük  notu  dikkate  alınm ayıp  YÖ K ’ün  not  d önüş üm ta b los und aki   karş ılığ ı dikkate 

alınır.  

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/ALES-E%C5%9Fde%C4%9Fer.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43


Başvuru Süreci 

1. Online Başvuru:  

Adayların, lisansüstü eğitim-öğretim programlarına https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx 

internet adresi üzerinden ön kayıt başvurusu yapmaları ve kesin kayıta hak kazandıkları takdirde ise 

"Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun çıktısını Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

2. Şahsen Başvuru: 

a. Tezli lisansüstü programlara şahsen başvurular aşağıda ilan edilen başvuru takvimine göre 

https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresindeki bilgiler doldurulduktan sonra 

çıktısı alınarak imzalanacak olan "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Öğrenci İşleri birimine teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir. 

b. "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun şahsen Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmemesi durumunda 

yapılan başvuru geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c.  "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun posta veya kargo yoluyla gönderilmesi durumunda, ilgili 

başvuru değerlendirmeye alınmayıp geçersiz sayılacaktır. 

d. Adaylar, " Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun fotoğraf kısmına elektronik ortamda taranmış (en fazla 

200x250 ve 50 kb boyutundaki) vesikalık fotoğraflarını eklemek zorundadırlar. (Aynı zamanda öğrenci 

kimliklerinde de kullanılacak olan bu fotoğrafın son 6 (altı) ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıta-

bilecek şekilde olması gerekmektedir). 

https://obs.bilecik.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
https://obs.bilecik.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru Takvimi 

Başvuru Tarihleri  

(OBS üzerinden ONLINE başvuru yapılacaktır. Yatay 

Geçiş ve Özel Öğrenci başvuruları ŞAHSEN kabul 

edilecektir.) 

02- 14 Ocak 2019 (Saat  17:00 ) 

Mülakat Sınavına Girme Hakkı Kazanan Adayların 

İlanı 
14 Ocak 2019 (Saat  18:00 ) 

Mülakat Sınavları Tarihleri 

17 Ocak 2019 (ABD Başkanlıklarında)   

Doktora Programları: (Saat 10:00) 

Tezli Yüksek Lisans : (Saat 11:00) 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı  

(Enstitü Web Sayfasında ) 
18 Ocak 2019 (Saat  17:00 ) 

Kesin Kayıt Tarihi 21-22-23 Ocak 2019 (Saat  17:00'a kadar ) 

I. Yedek Öğrenci İlanı 23 Ocak 2019  (Saat  18:00 ) 

I. Yedek Öğrenci Kaydı 24 Ocak 2019  (Saat  17:00'a kadar ) 

II. Yedek Öğrenci İlanı 24 Ocak 2019  (Saat  18:00 ) 

II. Yedek Öğrenci Kaydı 25 Ocak 2019  (Saat  17:00'a kadar ) 

Bahar Yarıyılı Ders Kaydı 04- 08 Şubat  2019   

Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Başlangıcı 11 Şubat  2019   

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Başvurusu 11- 22 Şubat  2019   

 

 



DEĞERLENDİRME 

    YÜKSEK LİSANS ROGRAMLARI 

A. Mülakat S ınavs ız D eğerl endirm e Koş ulları;  

1. Adayların değerlendirilmeleri yapılırken ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %30’u ve varsa 

yabancı dil puanının %10’unun toplamı ile elde edilecek Baş arı N otu , en az 60 (altmış) olmak şartı ile en 

yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak asil ve yedek aday listeleri belirlenir. 

B. Mülakat S ınav lı Değ erle ndirm e Koş ulları;  

1. Başvuruda bulunan adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı ile sınır-

landırılır. Adayların değerlendirilmeleri yapılırken ALES (veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafın-

dan ALES’e eş değerliği kabul edilen sınavın eş değer) puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %30’u ve 

varsa yabancı dil puanının %10’unun toplam sonucu dikkate alınır ve en yüksek puan alan adaydan başlamak 

üzere adaylar ilgili puanlarına göre sıralanarak mülakat sınavına alınacak adaylar belirlenir. 

2. Adaylar, EYK kararı ile belirlenen en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan jüri 

tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı,  yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. 

3. Mülakat sınavına alınan adayların başarı notu , ALES (veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından 

ALES’e eş değerliği kabul edilen sınavın eş değer) puanının %50’si ile lisans mezuniyet notunun %20’si, 

varsa yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virg ülden 

sonra 3 (üç) h anesi dikkate alınır. 

4. Adayların m ü l a k a t  s ı navlı/m ülakat s ınavs ız değerlendirme sonucunda baş arı notları , en az 60 (altmış) 

olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar başvuruda bulundukları 

programlara, ilan edilen kontenjanlara göre yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında 

önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES (veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından ALES’e 

eş değerliği kabul edilen sınavın eş değer) puanı, lisans mezuniyet notu ve varsa yabancı dil puanı dikkate alınır. 

5. Mülakat sınavlı değerlendirme ile öğrenci alımı yapan anabilim dallarında mülakat sınavına girmeyen veya 

mülakat sınav puanı 60 (altmış)’ın altında olan adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Puanlar büyükten küçüğe 

doğru sıralanarak Enstitü internet sayfasında duyurulur.  

6. Enstitü internet sitesinden yapılmış olan duyurular adaylara yönelik tebligat niteliğindedir. İlgili başvuru takvimi 

içerisinde internet sitesinden yapılan duyurulara rağmen kesin kayıt için müracat etmeyen adaylar mülakat 

sonucunda kazanmış oldukları kayıt haklarını yitireceklerdir. 

7. Herhangi bir lisansüstü programa kabul edilebilecek öğrenci sayısı 3(üç)’ten az ise, ilgili EYK o yarıyıl için, 

söz konusu lisansüstü programa öğrenci alınmamasına karar verebilir. İkinci öğretim lisansüstü programlarının 

açılması için bu sınır EYK tarafından belirlenir. 

8. Tezsiz yüksek lisans II. öğretim programlarında başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre yapılacaktır. 



 

DOKTORA PROGRAMLARI 

1. Doktora programlarına başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı ilan edilen konten-

janın 3 (üç) katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ALES (veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) 

tarafından ALES’e eş değerliği kabul edilen sınavın eş değer) puanın %60’ı, yüksek lisans mezuni-

yet notunun %40’ının toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 

sıralanır. 

2. Adaylar, EYK kararı ile belirlenen en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan jüri 

tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir.  

3. Mülakat sınavına alınan adayların başarı notu; ALES (veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) 

tarafından ALES’e eş değerliği kabul edilen sınavın eş değer) puanının %60’ı ile yüksek lisans me-

zuniyet notunun %20’si ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden 

sonra ü ç h anesi dikk ate alınır.  

4. Adayların başarı notları en az 65 (altmış beş) olmak şartı ile en yüksek puanı alan adaydan başlamak 

üzere sıralanır ve adaylar başvuruda bulundukları programlara, ilan edilen kontenjanlara göre yer-

leştirilir. Eşit başarı puanına sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES 

(veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından ALES’e eş değerliği kabul edilen sınavın eş 

değer) puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve varsa yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir. 

5. Mülakat  sınavına  girmeyen  veya  mülakat  sınav  puanı  60 (altm ış )’ın  altında  olan  adaylar, 

değerlendirmeye alınmaz. P u a n l a r ı n  büyükten küçüğe sıralanmasıyla oluşturulan sonuçlar en-

stitünün internet sayfasından duyurulur.  

6. Enstitü internet sitesinden yapılmış olan duyurular adaylara yönelik tebligat niteliğindedir. İlgili başvuru 

takvimi içerisinde internet sitesinden yapılan duyurulara rağmen kayıt için müracat etmeyen adaylar, 

mülakat sonucu kazanmış oldukları kayıt haklarını yitireceklerdir. 



ÖZEL ÖĞRENCİ 

 

A. Başvuru Şartlar ı ve D eğerlendirilmesi 

1. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesi 

uyarınca ilgili programlara özel öğrenci kabulü yapılacaktır. Özel öğrenciler, ALES belgesine sahip 

olmalı ve sadece ilgili ABD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir. 

2. Başvurular şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine yapılacaktır. 

3. Başvurular ABD Akademik Kurulunun uygun görüşü ile EYK kararıyla kesinleşir ve ilan edilir. 

 

B. Başvuruda İstenecek Belgeler 

1. ALES belgesi, 

2. Yüksek Lisans Programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans diplomasının onaylı foto-

kopisi, 

3. Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans mezuniyet not durum bel-

gesinin aslı veya onaylı fotokopisi, 

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

bilecek şekilde olmalıdır), 

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

6. Özel öğrenci başvuru dilekçesi (tıklayınız.) 

7. https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden alınan Enstitü Başvuru Formu çıktısı. 

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/Özel-Öğrenci-Başvuru-Dilekçesi.pdf
https://obs.bilecik.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx


YATAY GEÇİŞ 

 

A. Başvuru Şartları ve Değerlendirilmesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. Maddesi 

uyarınca ilgili lisansüstü programlara aşağıdaki koşullarla yatay geçişle öğrenci kabulü yapılacaktır; 

1. Öğrencinin, yatay geçiş için başvurduğu ilgili lisansüstü program için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı 

olduğu programdaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir. 

2. Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora programları için dört 

yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması gerekir. 

3.  Başvurular şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine yapılacaktır. 

4.  Başvurular ABD Akademik Kurulunun uygun görüşü ile EYK kararıyla kesinleşir ve ilan edilir. 

 

B. Başvuruda İstenecek Belgeler 

1. ALES belgesi, 

2. Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans diplomasının onaylı foto-

kopisi, 

3. Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans mezuniyet not durum bel-

gesinin aslı veya onaylı fotokopisi, 

4. KPDS/ÜDS/YDS veya eş değer yabancı dil sınavlarından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli 

puanı almış olmak şartı, 

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

tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

7. Yatay geçiş başvuru dilekçesi, (tıklayınız.) 

8. https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden alınan Enstitü Başvuru formu çıktısı. 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/Yatay-Geçiş-Başvuru-Dilekçesi.pdf
https://obs.bilecik.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx


 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

2. Yeni tarihli askerlik durum belgesi,  

3. Son beş yıl içerisinde alınmış (2014 yılı ve sonrası) ALES (veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) 

tarafından ALES’e eş değerliği kabul edilen sınav) sonuç belgesi,  

4. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi, 

5. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı 

veya onaylı fotokopisi,  

6. ÜDS/KPDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurul (veya YÖK) tarafından eş değerliği kabul edilen sı-

nav sonuç belgesi, 

7. Altı adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf, (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)  

8. 10 TL posta pulu,  

9. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrenim ücretinin Ziraat Bankası Bilecik Şeyh Edebali Üniversi-

tesi kurumsal tahsilât hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 



NOT 

 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Çerçeve Yönetmeliğinin 35. maddesinin 7. fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı 

anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer almak-

tadır. İlgili hüküm gereğince adaylar 20/04/2016 tarihi sonrasında aynı anda birden fazla tezli 

yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz ve ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış iseler tespit 

edilmeleri halinde enstitü ile ilişikleri kesilir. 

 Adaylar, ilan edilen programlardan sadece birine başvuru yapılabilirler. 

 Adaylar, başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu belgelemek zorundadırlar. İste-

nen 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 prog-

ramlara kayıtla ilgili herhangi bir hakları yoktur. Bu konuda gelecek olan talepler dikkate 

alınmaz. 

 Askerlik işlemleri (sevk tehiri) başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında öğrencilerin di-

lekçe ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine başvuruda bulundukları takdirde yapı-

lacaktır. 

 Adayın girmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması sebebiyle online başvuru sıra-

sında gerçekleşebilecek yanlış / hatalı bilgi girişinden aday sorumludur. 

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

Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir. 

 Üniversitemiz birimlerinde görev yapan ve lisansüstü eğitim almak isteyen öğretim görevlisi, uzman, 

okutman ve idari personelin birim amirlerinden eğitim yapmak istedikleri üniversite, anabilim 

dalını belirten "Lisansüstü eğitim yapabilir." belgesini ve Rektörlük olurunu kesin kayıt sürecinde 

Enstitü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Tezsiz (İ.Ö) yüksek lisans programlarında kontenjanların dolmaması durumunda yedek listeslere 

giremeyen başvuru yapmış adaylardan kayıt olma şartlarını yerine getirmek şartıyla yedek öğren-

ciler kayıt sürecinde kayıt yaptırabilirler. Bu durum Enstitünün web sayfasında duyurulacaktır. 

 

  



 

2018- 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA 

ÖĞRENCİ KABUL EDECEK  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARININ  

BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLARI  

 
 

 

 

İKTİSAT 

ANABİLİM DALI 

KONTENJAN SAYISI 

Yabancı 

Dil Puanı 

 

ALES 

Puanı 

ALES 

PuanTürü 

 

Mezuniyet Koşulu Kontenjan Özel Öğrenci Yatay Geçiş 

Para, Banka ve Dış Ticaret 

Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans 

Programı* 

100 - - - - - 

Fakülte ve lisans eğitimi veren 

yükseköğretim kurumundan mezun 

olmak. 

*Program, üç yarıyıl ve toplam 90 AKTS değerinde dersten oluşmaktadır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden 2018-2019 Eğitim-

Öğretim Yılı için AKTS başına 55 TL eğitime katkı payı tahsil edilir.2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı toplam katkı payı 1.650 

TL'dir. Programın açılması durumunda kesin kaydını yaptıran öğrencilerin yatırmış oldukları katkı payı geri iade edilmez. Bu programda dersler, 

Cuma 17.00 sonrası ve hafta sonu yapılacaktır. 

 

 
TARİH 

ANABİLİM DALI 

KONTENJAN SAYISI 
Yabancı 

Dil  

Puanı 

 

ALES  

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

 
Mezuniyet Koşulu 

 

Kontenjan 

 

Özel 

Öğrenci 

 

Yatay 

Geçiş 

Yabancı 

Uyruklu 

Öğrenci 

Tarih 

Tezli Yüksek Lisans 

Programı* 

19** - - - - 
 

55 

 

SÖZ 
Fakültelerin Tarih Bölümünden mezun olmak. 

Tarih  

Doktora Programı* 
11**  -  55 60 SÖZ 

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

mezunu olmak. 

 

*Tarih Anabilim Dalı doktora/tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular, internet üzerinden https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yo-

netim/enstitubasvuru.aspx adresindeki bilgiler doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanacak olan "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun şahsen 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir. "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun şahsen Enstitü Öğrenci 

İşlerine teslim edilmemesi durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun 

posta veya kargo yoluyla gönderilmesi durumunda, başvuru geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 

** Tarih ABD doktora/tezli yüksek lisans programlarında mülakat sınavı yapılacaktır. 
 

  

https://obs.bilecik.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
https://obs.bilecik.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx


 

 

 

 

 
İŞLETME 

ANABİLİM DALI 

KONTENJAN SAYISI 
Yabancı 

Dil  

Puanı 

ALES 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

 
Mezuniyet Koşulu Kontenjan Özel Öğrenci Yatay Geçiş 

İşletme 

TezliYüksek Lisans 

Programı* 

30** 2**** 2*** - 55 EA 

İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, 

Yönetim Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilimler/Bilgiler 

Fakültesi, İktisat Fakültesi, Harp Okulu İşletme Ana-

bilim Dalına Bağlı Bölümlerden ya da YÖK tarafından 

yukarıdaki bölümlerin eşdeğeri kabul edilen bir bölüm-

den mezun olmak,   

******** Eğitim Fakültesi mezunu olmak ya da Peda-

gojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak. 

(Özel öğrenci başvurusunda aynı şartlar geçerlidir.) 

(Yatay geçiş için İşletme Anabilim Dalında yüksek 

lisans yapıyor olmak.) 

 

İşletme 

Doktora Programı* 

10** 2****** 
 

2***** 

 

55 60 EA 

İşletme, Muhasebe ve/veya Finansman, Üretim 

ve/veya Pazarlama, Yönetim ve/veya Organizasyon, 

Sayısal Yöntemler, Yöneylem Araştırması, İnsan 

Kaynakları Yönetimi, Lojistik, Dış Ticaret, Halkla 

İlişkiler ve/veya Reklamcılık, Turizm İşletmeciliği, 

Sağlık İşletmeciliği/Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, 

Uluslararası Ticaret, Bankacılık, Örgütsel Davranış 

alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak, YÖK 

tarafından yukarıdaki bölümlerin eşdeğeri kabul edilen 

tezli yüksek lisans prograından mezun olmak. (Özel 

öğrenci başvurusunda aynı şartlar geçerlidir.) 

(Yatay geçiş için İşletme Anabilim Dalında doktora 

yapıyor olmak.) 

İşletme  

Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans 

Programı******* 
100 - - - - - Lisans mezunu olmak. 

 

*İşletme Anabilim Dalı doktora/tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular, internet üzerinden https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yo-

netim/enstitubasvuru.aspx adresindeki bilgiler doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanacak olan "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun şahsen 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir. "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun şahsen Enstitü Öğrenci 

İşlerine teslim edilmemesi durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. "Enstitü Başvuru Bilgi Formu"nun 

posta veya kargo yoluyla gönderilmesi durumunda, başvuru geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 

** İşletme ABD doktora/tezli yüksek lisans programlarında mülakat sınavı yapılacaktır. 

***Tezli yüksek lisans programı yatay geçiş için; İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak. 

****Tezli yüksek lisans programı özel öğrenci; tezli yüksek lisans mezuniyet şartları geçerlidir. 

***** Doktora programı yatay geçiş için; İşletme Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. 

******Doktora programı özel öğrenci; doktora programı mezuniyet şartları geçerlidir 

******* Program, üç yarıyıl ve toplam 90 AKTS değerinde dersten oluşmaktadır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden 2018-2019 

Eğitim-Öğretim Yılı için AKTS başına 55 TL eğitime katkı payı tahsil edilir.2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı toplam katkı payı 

1.650 TL'dir. Programın açılması durumunda kesin kaydını yaptıran öğrencilerin yatırmış oldukları katkı payı geri iade edilmez. Bu programda 

dersler, Cuma 17.00 sonrası ve hafta sonu yapılacaktır. 
********İşletme tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, ancak mezuniyetleri Eğitim Fakültesi olan veya Pedagojik Formasyon Sertif-

ikasına sahip öğrencilere Anabilim Dalının öngördüğü bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. 
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