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İLGİLİ MAKAMA/ TO WHOM IT MAY CONCERN

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Lisansüstü Öğrenci kontenjanından yararlanmak için 
Üniversitemize başvuru yapan adaylardan başvurusu kabul edilen ekteki tabloda bilgileri yer alan 
öğrenciler 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında isimlerinin karşısında belirtilen programa 
kayıt yaptırma hakkı kazanmışlardır. Tabloda kayıt hakkı kazanılan programların normal ve azami 
süreleri belirtilmiş olup programın öğrenim dili (Türkçe/İngilizce) yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler 
dil yeterliliğini sağlayana kadar tez çalışmalarına başlayamazlar. Bu süre içerisinde, dönem uzatırlarsa, 
lisansüstü ile ilgili diğer esaslara tabi olurlar. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların 15- 19 Şubat 2021 
tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri 
adresine şahsen gelerek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu belge ilgili makamlara verilmek 
üzere ekteki listede bilgileri yer alan öğrenciler için kabul mektubu olarak düzenlenmiştir. 

To benefit from the graduate student quota for the 2020-2021 academic year, the students whose 
applications were accepted, and whose information is given in the attached table, gained the right to 
register in the program specified opposite their names in the 2020-2021 academic year(Spring semester). 
The regular duration and deadline of the programs are indicated in the table, and students who do not 
have the language of instruction of the program (Turkish / English) cannot start their thesis studies until 
they achieve language proficiency. If they extend the semester within this period, they will be subject to 
other graduate-related principles. Candidates who are available for registration are obliged to make their 
final registration by coming to Student Affairs of the Institute of Science of Bingöl University, in person, 
between 15-19 February 2021 together with the required documents. This document was prepared as an 
acceptance letter for the students attached, to be given to the relevant authorities. 

Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim./ I kindly request you to take necessary action

Prof. Dr. Zafer ŞİAR
Enstitü Müdürü
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