
 

 

 

Başvuru Tarihleri  01-09 Ağustos 2019 (Saat  17:00’a kadar ) 

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı (Enstitü Web Sayfasında) 23 Ağustos 2019 

Kesin Kayıt Tarihi 02-05 Eylül 2019 (Saat  17:00'a Kadar ) 

Yedek Öğrenci İlanı 05 Eylül 2019 (Saat  18:00 ) 

Yedek Öğrenci Kaydı 06 Eylül 2019 (Saat  17:00'a Kadar ) 

Güz Dönemi Ders Kaydı 16-20 Eylül 2019 

Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Başlangıcı 23 Eylül 2019 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Yö-

nergesi hükümleri doğrultusunda ilgili programlara Yabancı Uyruklu öğrenci kabulü yapılacaktır; 

 

Enstitü web sayfasındaki “Ön Kayıt Başvuru” formu doldurulup çıktısı alınır. Daha sonra  “Ön Kayıt 

Başvuru” formu ile birlikte Ön Kayıt İçin Adayların Enstitüye Göndermesi Gereken Belgeler başlığı 

altında bulunan evraklar,  eksiksiz bir biçimde taranarak sbe@bilecik.edu.tr  elektronik posta adresine 

gönderilir. 

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, YÖK tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul 

edilen bir üniversitenin lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. 

b) Doktora programlarına başvuracak adayların, YÖK tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edilen 

bir üniversitenin tezli yüksek lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. 

c) Doktora programlarına başvuracak adayların, kendi ana dillerinin dışında, YÖK tarafından kabul 

edilen yabancı dillerin birinden KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS/e-YDS’den aldıkları en az 55 puana 

veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan 

muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2016/10/Lisans%C3%BCst%C3%BC-Yabanc%C4%B1-Uyruklu-%C3%96%C4%9Frenci-Kabul-ve-Kay%C4%B1t-Y%C3%B6nergesi-21062018.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2016/10/Lisans%C3%BCst%C3%BC-Yabanc%C4%B1-Uyruklu-%C3%96%C4%9Frenci-Kabul-ve-Kay%C4%B1t-Y%C3%B6nergesi-21062018.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/Yabanc%C4%B1-Uyruklu-%C3%96%C4%9Frenci-Ba%C5%9Fvuru-Formu-1.pdf
mailto:sbe@bilecik.edu.tr


d) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularında ALES veya eş değer sınav pu-

anı koşulu aranmaz. 

e) Yüksek lisans programına başvuranlardan lisans, doktora programına başvuranlardan yüksek li-

sans eğitimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu adayların ilgili ABD’nin öngördüğü puan 

türünde en az 55 ALES veya eş değer (GRE, GMAT) puana sahip olmaları gerekmektedir. 

(ALES Sınavına eş değer sınavların eş değer dönüşüm tablosu için tıklayınız). 

f) Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 

2,50 olması gerekmektedir. 

g) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların genel not ortalamasının 4,00 

üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. 

h) Lisansüstü programlara başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, Türkçe yeterliliği olma-

yanlar için Türkçe testi, ülkemizdeki Türkçe Öğretim Merkezleri veya bu Merkezlerin yurt dı-

şındaki şubeleri tarafından yapılır. Türkçe yeterlilik düzeyi C1 ve üzeri olan adaylar doğrudan 

yükseköğretim kurumundaki öğrenimine başlayabilir. 

i) Türkiye’deki ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Türkçe yeterlik 

belgesi istenmez. 

 

a) Başvuru Formunun çıktısı (tıklayınız.) 

b) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve ülkelerindeki 

Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya noterden onaylı Türkçe tercümesi, 

c) Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye 

Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya noterden onaylı Türkçe tercümesi, 

d) Doktora öğrencileri için ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınav belgesinin 

fotokopisi. (Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.) 

e) Resmi kimlik veya Pasaportun aslı ve kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye 

Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya noterden onaylı Türkçe tercümesi, 

f) En az 2 Adet Referans Mektubu 

g) Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce) 

h) 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.) 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/ALES-E%C5%9Fde%C4%9Fer.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/Yabancı-Uyruklu-Öğrenci-Başvuru-Formu-1.pdf


 

1. Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuran adaylar lisans/yüksek lisans mezuniyet genel not ortala-

masına göre en yüksek genel not ortalamasına sahip adaydan başlamak üzere sıralanır. 

2. Adayların başvuruları, ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından Yabancı Uyruklu Öğrenci Ka-

bul ve Kayıt Yönergesi ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. 

3. Değerlendirme sonuçları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. 

 

1. Başvuru Formunun çıktısı (tıklayınız.) 

2. YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve ülkelerindeki 

Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya noterden onaylı Türkçe tercümesi, 

3. Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçi-

liği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya noterden onaylı Türkçe tercümesi, 

4. Doktora öğrencileri için ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınav sonuç bel-

gesinin fotokopisi. (Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 

yıldır.) 

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

lıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır), 

6. Resmi kimlik veya Pasaportun aslı ve kimlik bilgilerini gösteren  sayfasının ülkelerindeki Tür-

kiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya noterden onaylı Türkçe tercümesi, 

7. En az 2 Adet Referans Mektubu, 

8. Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce), 

9. TÖMER veya eşdeğeri bir kurum tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınav 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 edi-

lirler. 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/Konso-

losluklarından 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 Yük-

seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.) 

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2016/10/Lisans%C3%BCst%C3%BC-Yabanc%C4%B1-Uyruklu-%C3%96%C4%9Frenci-Kabul-ve-Kay%C4%B1t-Y%C3%B6nergesi-21062018.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2016/10/Lisans%C3%BCst%C3%BC-Yabanc%C4%B1-Uyruklu-%C3%96%C4%9Frenci-Kabul-ve-Kay%C4%B1t-Y%C3%B6nergesi-21062018.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/Yabancı-Uyruklu-Öğrenci-Başvuru-Formu-1.pdf


13. Çift uyruklu öğrenciler için vukuatlı nufüs kayıt örneği 

14. Mavi Kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi. (Kayıt sırasında aslı görülerek sadece fotoko-

pisi teslim alınır.) 

 

 

 

TÜRK DİLİ ve 

EDEBİYATI 

ANABİLİM DALI 

KONTENJAN SAYISI 

Yabancı 

Dil 

Puanı 

ALES 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

 
Mezuniyet Koşulu 

Kontenjan 
Özel 

Öğrenci 

Yatay 

Geçiş 

Yabancı 

Uyruklu 

Öğrenci 

    

Türk Dili 

ve Edebiyatı 
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** 
SÖZ 

Yurt dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı, 

Türkoloji veya Türkçe Programların-

dan birinden mezun olmak 

Türk Dili 

ve Edebiyatı  

Doktora Programı* 
 

- - - 2 55 ** SÖZ 

Yurt dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı, 

Türkoloji veya Türkçe Tezli Yüksek 

Lisans Programlarından birinden me-

zun olmak 

 

* Lisansüstü programlara başvuracak adayların, Ön Kayıt İçin Adayların Enstitüye Göndermesi Gereken Belgeler başlığı altındaki 

evrakların ıslak imzalı nüshalarını taratarak sbe@bilecik.edu.tr e-posta adresine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.   

 

**Yüksek lisans programına başvuranlardan lisans, doktora programına başvuranlardan yüksek lisans eğitimini Türkiye’de 

tamamlayan yabancı uyruklu adayların ilgili ABD’nin öngördüğü puan türünde en az 55 ALES veya eş değer (GRE, GMAT) puana 

sahip olmaları gerekmektedir. 

 

 

PK 11230 – Bilecik 

+90 0228 214 11 41 

sbe@bilecik.edu.tr  
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