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BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen lisansüstü 

programlara yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara 

yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge: 

a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü ve 65’inci maddeleri, 

b) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 

Kanunun 7’nci maddesi, 

c) 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı 

Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’in 6’ncı madde (e) bendi, 

ç) 1/7/1996 tarihli ve 22683 Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği, 

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.06-3069-

021145 sayılı yazısı, 

e) 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen: 

a) Enstitü: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri, 

b) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu, 

ç) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

d) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını, 

e) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini, 

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Başvuruda İstenen Belgeler, Kabul koşulları,  Eğitim Dili 

Başvuru  

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

görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar Enstitü Başvuru Formunu internet üzerinden doldurarak veya 

Enstitü Müdürlüklerine elden teslim ile başvurularını gerçekleştirebilirler. 

(2) Başvurular akademik yıl boyunca açıktır.  

(3) Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığı önerisi ve 

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. 

 

 

Başvuruda istenen belgeler ve kabul koşulları 

MADDE 6 – (1) Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, internet üzerinden veya şahsen enstitü 

müdürlüklerine teslim ederler. 

a) Elektronik ortamda (online) dolduracağı bir adet başvuru formu, 

b) Lisans veya yüksek lisans diploması (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli). Mezun olmamış 

adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren Üniversitelerden alınmış resmi yazı, 

c) Transkript (not durum belgesi)(İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), 



ç) Var ise Türkçe veya yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (aday öğrencinin durumuna uygun olan 

7’nci maddede belirtilen belgelerden birisi, 

d) Pasaportun kimlik ile ilgili kısmının fotokopisi, 

e) 1 (bir) adet fotoğraf, 

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok iki yarıyıl olup, bu sürede 

bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık 

programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu yönerge hükümlerine göre devam 

eder. 

(3) Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın; 

 a) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde bulunması, 

 b) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu 

nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir. 

 

 

Eğitim dili 

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile 

ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir: 

a) Üniversitelerin TÖMER sınavlarından veya muadili sınavlardan Türkçe bildiğini gösteren en az B2 

düzeyinde belgeye sahip olmak, 

b) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olmak, 

c) Üniversite tarafından yapılacak Türkçe dil sınavında B2 seviyesinde başarılı olmak. 

(2) Başvuruları alınan adayların, Madde7(1)’de belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip 

olmamaları halinde Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı 

olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre içerisinde öğrenci dil yeterliliği varsa açık 

olan İngilizce / yabancı dilde lisansüstü dersler alabilir. 

(3) Lisansüstü eğitim dili İngilizce / yabancı dil olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili 

ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir: 

a) Üniversite tarafından yapılan sınav (YDYS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından belirlenen ve kabul edilen sınavlardan Yüksek Lisans için en az 50 (elli) veya eşdeğer puan, 

Doktora için en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmak, 

b) Adayın yurt içi veya yurt dışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitim dili ilgili programın eğitim 

dilinde veya anadilinde ise dil yeterlilik şartı aranmaz. 

(4) Başvuruları alınan adayların, Madde7(3)’de belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip 

olmamaları halinde İngilizce / yabancı dil öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre 

sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 
 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi, Kayıt ve Ücretlendirme 

Başvuruların Değerlendirilmesi  

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuruları, ilgili Enstitü 

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar 

bağlanır.  

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

öğrenci olmak için başvuran adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara öğrenci 

olarak kabul edilirler. 

(3) Üniversitemizin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere 

başvuran adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. 

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile 

belirlenir. 

(5) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür. 



 

 

Sonuçların bildirilmesi ve kesin kayıt 

MADDE 9 –(1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin internet sayfasında duyurulur. 

(2) Kayıtlar, ilgili enstitülerin internet sayfasında ilan edilen tarihlerde ilgili Enstitü kayıt bürosunda 

yapılır. 

(3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır: 

a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), 

b) Not durum belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), 

c) Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği, 

ç) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği, 

d) Pasaportun aslı veya resmi onaylı örneği, 

e) Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, 

f) 3 (üç) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 

g) Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya 

ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı. 

ğ) İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikamet izni 

h) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içinde eğitim 

öğretimlerini sürdürmek zorundadır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer hükümler 

MADDE 10 – (1) Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim 

Kurulu, Senato ve Üniversite ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu’nun onayını takiben 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


