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2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara 

 Kesin Kayıt Takvimi ve Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

Lisansüstü  Eğitim Programlarına Başvuru Takvimi 

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 



 

  

 

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
 

2. Yeni tarihli askerlik durum belgesi, 
 

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

sınavlara son beş yıl içerisinde girildiğine dair (2014 yılı ve sonrası) 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 

bir sınav sonuç belgesi (Doktora programlarına başvuru için adayın son 5 (beş) yıl içinde [2014 

yılı ve sonrası] ilgili sınava girdiğini belgelemesi gerekmektedir.), 

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 

Üniversitesi kurumsal tahsilât hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 

10. ‘’Aslı Gibidir’’ yaptırmak isteyen adayların kesit kayıt döneminde beraberlerinde ilgili evrakların 

fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ‘’Aslı Gibidir’’ talebinde bulunan adayların 

bu talepleri yerine getirilmeyecektir. 

11. Kesin kayıt işlemleri adaylar tarafından şahsen veya noter onaylı vekili tarafından gerçekleştirilir. 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/4223/DosyaEki/tahsilat%20rehberi%202017.pdf


NOT 

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

Yönetmeliği’nin 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 programına kayıt yaptıramaz ve 

ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış iseler ise tespit edilmeleri halinde enstitü ile ilişikleri kesilir. 

 

 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 iptaledilir. 

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

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

 Askerlik işlemleri (sevk tehiri) başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında öğrencilerin dilekçe ile Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine başvuruda bulundukları takdirde 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. 

 Üniversitemiz birimlerinde görev yapan ve lisansüstü eğitim almak isteyen Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman 

ve İdari Personelin birim amirlerinden  eğitim yapmak istedikleri  Üniversite, Anabilim Dalını belirten 

"Lisansüstü eğitim yapabilir" belgesi almaları ve Rektörlük olurunu kesin kayıt sürecinde Enstitü Öğrenci İşleri 

birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları, 3 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 1650 TL'dir. 

 Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri kesinlikle banka şubelerindeki veznelerden yapılmayacaktır. Ödemeler 

Ziraat Bankasından İnternet bankacılığı ve ATM (Bankamatik) aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıntılı bilgilere ekli 

dosyadan ulaşabilirsiniz. 

http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/4223/DosyaEki/tahsilat%20rehberi%202017.pdf

