LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KESİN KAYITLARI
Kayıt Tarihi : 07 – 09 Eylül 2017
Kayıt Yeri : Merkez Spor Salonu
Kesin Kayıtta Istenen Belgeler:
1.

Öğrencinin kayıt yaptıracağı programa bağlı olarak lisans veya yüksek lisans diplomasının noter
veya mezun olduğu üniversitesinden onaylı 2 adet fotokopisi,

2.

Nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi,

3.

ALES Sonuç Belgesi (tezsiz yüksek lisans programları hariç) (2 kopya),

4.

İngilizce Dil Yeterlik Belgesi (IELTS, TOEFL) *

5.

Askerlik Şubesi‟nden alınacak Öğrenci Durum Belgesi,

6.

3 adet vesikalık fotoğraf (Üniversite kimliğinde kullanılacak fotoğraf kayıtlar sırasında kayıt
alanındaki görevli tarafından çekilecektir),

7.

2017- 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir dekont (Burslu
öğrenciler hariç).
Eğitim ücreti aşağıda belirtilen bankalara ödenebilir:
Garanti Bankası
İş Bankası
Yapı Kredi Bankası
Söz konusu bankaların herhangi bir şubesine veya internet bankacılığı aracılığıyla “Bilkent
Üniversitesi Öğrenci Harç Tahsilat Hesabı”na T.C. kimlik numarası belirtilerek ödeme yapılabilir.

8.

Mezun olduğu program/programların transkripti,

9.

Yüksek lisans diplomasında bitirdiği programın „‟tezli‟ olduğu belirtilmemiş olan doktora
adaylarından programın tezli olduğunu belirtir belge ( örn. : tezin imza sayfası),

10. Doktora adayları için YÖK yabancı dil koşulu:
Dil yeterliğini TOEFL sınavına devlet üniversitesi dışında bir merkezde girmiş olanlar ile IELTS ya
da PAE ile sağlayan adaylarıın kendi anadilleri dışında olmak kaydıyla İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin herhangi
birinden girdikleri Merkezi Yabancı Dil Sınavı‟ndan (YDS/E-YDS) en az 55 puan aldıklarını gösterir
belge (2 kopya ) getirmeleri gereklidir. TOEFL sınavını Türkiye‟deki devlet üniversitelerinin birisinde
almış öğrencilerin ayrıca bir belge getirmeleri gerekmez.
Kayıt Randevu Sistemi:
Kayıtların hızlı ve düzgün ilerleyebilmesi için randevu sistemi uygulanmaktadır.
25.08.2017 tarihinden başlayarak aşağıda belirtilen internet adresinden randevu almanızı rica ederiz.
İnternet sayfasına girerken lisansüstü başvurusunda kullandığınız e-posta ve şifreniz geçerli olacaktır.
https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp/appointment/
Kayıtlar ile ilgili sorularınız için: oim@bilkent.edu.tr
*IELTS ve TOEFL sonuçlarının sınavı veren kurum tarafından Bilkent Üniversitesine gönderilmesi
gereklidir. Detaylı bilgi icin lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz:
http://w3.bilkent.edu.tr/www/dis-sinav-yoluyla-ingilizce-yeterlik-esaslari-27-08-2015/

