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27.05.2014                     SENATO                                  2014 /5-VIII 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde yürütülen 

lisansüstü programlara uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını 

düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi’nde yürütülen Lisansüstü 

Programlara uluslararası öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 14’üncü ve 65’inci maddesi, 1/7/1996 tarihli ve 22683 Resmi Gazete’de 

yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;  

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,  

b) Enstitü: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,  

c) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,  

ç)  GMAT (Graduate Management Admission Test): Sosyal bilimler lisansüstü eğitim 

giriş sınavını,  

d) GRE (Graduate Record Examination): Fen bilimleri lisansüstü eğitim giriş sınavını,  

e) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,  

f) Uluslararası öğrenci: Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenmiş kriterleri 

sağlayan öğrencileri, 

g) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,  

ğ)  Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,  

h)  YDS: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Koşulları 

Ön Başvuru  

MADDE 5 – (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun 

lisansüstü eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adayları,  üniversitemizin web sitesinde 

yer alan uluslararası öğrenci online başvuru formlarını doldurarak ve aşağıda istenen evrakları 

göndermek (veya başvuru sistemine yüklemek) suretiyle ön başvuru yapar. Ön başvuruda 

istenecek belgeler: 

a) Online olarak doldurulacak başvuru formu,  

b) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının örneği,  

c)  Onaylı not durum belgesi örneği,  

ç) ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa). 

d)  TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belge, (varsa) 
e) Doktora adayları için Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,  
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f) Ön kayıt öğrenim harcını yatırıldığına dair belge,   

g) Bilimsel eserlerini ve varsa tez özetlerini içeren özgeçmiş belgesi,  

ğ) Doktora başvuruları için referans mektubu.  

(2) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, 

İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi 

yabancı dil sınavından (YDS veya ÜDS’den) en az 55/100 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan 

alınması zorunludur. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, Doktora 

yeterlilik sınavına girinceye kadar anılan dil şartını sağlamak zorundadır. 

(3) Yüksek Lisans başvurularında, TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde 

belgesi olmayan adaylar, EYK tarafından belirlenen, Bitlis Eren Üniversitesi Türk Dili 

Edebiyatı Bölüm Başkanlığınca oluşturulan 3 kişilik jüri tarafından yapılacak yazılı sınava 

alınırlar. Türk Dili Sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar Lisansüstü öğretim 

hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olan adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki 

yarıyıl süre tanınır. Bu süre içerisinde TÖMER tarafından yapılan sınavlarda A veya B 

düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren 

başlayabilirler. Bu süre içerisinde dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar sağlayana kadar 

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  

(4) Doktora adayları Türkçe yeterlilikleri ile ilgili şartı doktora yeterlilik sınavına girinceye 

kadar tamamlamak zorundadır. 

(5) Yukarıda belirtilen belgelerin İngilizce veya Türkçe dışında bir dilde olması durumunda, 

Türkçe veya İngilizce çevirileri istenir.  

(6) Türkiye’de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan uluslararası öğrencilerden 

Türkçe Dil şartı aranmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi ve Kayıt 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi  

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları bir 

bütün olarak ilgili programın anabilim dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve EYK’ya 

gönderilir. EYK, kararını rektörün onayına sunar. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek 

lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar için senato kararıyla kontenjan dışında öğrenci 

kabul edilebilir 

(3) Bitlis Eren Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim 

görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın anabilim dalı başkanlığı 

görüşü, EYK kararı ve senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler. 

(4) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.  

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt   

MADDE 7 – (1) Anabilim dalı kurulu tarafından ön başvurusu uygun bulunan 

uluslararası öğrenci adayları, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve senatonun kararı ile 

belirlenen kontenjan kadarında kesin kayıt yapmaya hak kazanır. 

(2) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin web sayfasında duyurulur. Ayrıca, 

kesin kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenciler üniversitenin dış ilişkiler ofisi koordinatörü 

tarafından kesin kayıt için davet edilir.  

(3) Kayıtlar, ilgili enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde enstitü öğrenci işleri 

birimince yapılır.  

(4) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir. 
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a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin enstitüce onaylı örneği,  

b) Not durum belgesinin enstitüce onaylı örneği, 

c) Başvuru formu ve başvuru formunda beyan ettiği belgelerin enstitüce onaylı örneği, 
ç)  Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin enstitüce onaylı örneği, 

d) Pasaportun enstitüce onaylı örneği, 

e)  Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,  

f) 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),  

g) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğrenim Ücretleri 

MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

Diğer hükümler  

MADDE 9 –  (1) Bitlis Eren Üniversitesinin lisansüstü programlarına kabul edilen 

uluslararası öğrenciler için, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır.  

Yürürlük  

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge senatoda kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme  

MADDE 11 – (1) Bu yönerge hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


