BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü
programlara uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Bartın Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara
uluslararası 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 65’inci maddesi,
b) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurulu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”,
c) 19/09/2021 tarihli ve 31603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bartın Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Davet Mektubu: Uluslararası öğrencilerin herhangi bir programa yerleştirildiğini belirten
davet yazısını
b) Enstitü: Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü,
c) Enstitü Yönetim Kurulu: Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim
Kurulunu,
ç) Öğrenim Ücreti; Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ücret sınırları kapsamında üniversite
yönetim kurulunun uluslararası öğrenciler için belirlediği ücreti,
d) Ön Kayıt Ekranı: Uluslararası öğrencilerin ön kayıt yaptıkları ekranı,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini
f) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Teminat: Öğrencinin zaruri giderlerinde kullanılmak ve bakiyesi öğrencinin üniversiteden
mezun olduğunda iade edilmek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarını,
h) TÖMER: Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ı) Türkçe Yeterlik Belgesi: Türkiye’deki üniversiteler ya da Yunus Emre Enstitüsü
tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda alınan belgeyi,
i) Uluslararası Öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı
olmayan öğrenciyi,
j) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
m) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Şartlar ve Başvuru Koşulları
Genel Şartlar
MADDE 5 - (1) Kontenjanlar ve başvuru koşulları anabilim dalı kurul kararı ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı alınarak üniversite senatosunun onayı ile ilan edilir.
(2) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olan ve lisansüstü
öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarının, ilanda belirtilen tarihlerde elektronik
ortamda başvuru formunu doldurmaları ve talep edilen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.
(3) Adaylar her program türü için (en fazla bir tezli yüksek lisans, bir tezsiz yüksek lisans ve
bir doktora programına) bir başvuru yapabilecektir. Başvuru sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı
beyanda bulunan adayların kesin kayıt işlemleri yapılmaz.
Başvuru Koşulları
MADDE 6 – (1) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvurabilmek için adayların
uluslararası öğrenci statüsünde olması gerekir.
a) T.C. ve K.K.T.C. dışında herhangi bir ülkenin vatandaşı olarak doğan adaylar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler
ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını
belgeleyenler.
(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için en az 4 yıllık bir lisans programından
mezun olmak, doktora programına başvurabilmek için bir tezli yüksek lisans programından
mezun olmak,
(3) Başvurulan programların ilanda belirtilen özel koşullarını sağlamak,
(4) Doktora programı başvurularında YDS, YÖKDİL ile YÖK tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından son 5 yıl içerisinde alınan en az 55 puana sahip
olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puana muadil bir puan almış olmak,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi ve Kesin Kayıt
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Kabulü
MADDE 7 – (1) Başvurular ve kesin kayıt tarihleri yılın belirli dönemlerinde enstitünün
web sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurular anabilim dalları tarafından değerlendirilerek sonuçlar enstitüye gönderilir ve
enstitü web sayfasında ilan edilir.
(3) Uluslararası öğrenciler;
a) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde; lisans genel not ortalamasına göre kontenjan
dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir. Bilim sınavı uygulanması durumunda
başarı notu, lisans genel not ortalamasının %80’i, bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
b) Doktora öğrenimine kabulde; tezli yüksek lisans genel not ortalamasının %70’i, YDS,
YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil puanının %30’u
hesaplanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir. Bilim sınavı uygulanması
durumunda başarı notu, tezli yüksek lisans genel not ortalamasının %50’si, bilim sınavının
%20’si, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil puanının
%30’u alınarak hesaplanır.
c) Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde; lisans genel not ortalamasına göre kontenjan
dâhilinde tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. Bilim sınavı uygulanması durumunda
başarı notu, lisans genel not ortalamasının %80’i, bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
(4) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da vatandaşı oldukları devletlerce burslu olduğunu
belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, ilanda belirtilen şartları sağlamak

2

koşuluyla başvurduğu programın anabilim dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
kontenjan gözetmeksizin lisansüstü programlara kabul edilir.
(5) Bartın Üniversitesi’nin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim
görmek üzere başvuran adaylar, başvurduğu programın anabilim dalı kurul kararı ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kontenjan gözetmeksizin lisansüstü programlara kabul edilir.
(6) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde, adaylar Cumhurbaşkanlığı kararı
çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
(7) Yatay geçiş için başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, anabilim dalı kurulunun önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.
Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt
MADDE 8 - (1) Yerleştirme sonuçları Enstitünün web sayfasında duyurulur.
(2) Kayıtlar her yıl uluslararası öğrenciler için çıkılan ilanlarda belirtilen tarihler arasında
yapılır.
(3) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan ön kayıt sistemine tüm belgelerini yükleyen,
öğrenim ücretini yatıran adaylara davet mektubu gönderilir.
(4) Ön kayıt sistemine yüklenen belgelerin asıllarını göstermek koşuluyla noter veya
Türkiye Temsilciliği tarafından onaylı suretleri davet mektubunda belirtilen süreler içerisinde
enstitüye teslim edilir. Belirlenen süreler içerisinde gerekli belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin
kesin kaydı tamamlanmaz ve ön kayıt esnasında ödenen öğrenim ücretinin iadesi yapılmaz.
(5) Ön kayıt sistemine yüklenen belgelerin noter veya Türkiye Temsilciliği tarafından onaylı
suretlerini davet mektubunda belirtilen süreler içerisinde enstitüye teslim ederek kesin kaydını
tamamlayan adaylar ilgili dönemde eğitime başlayabilir.
(6) Ön kayıt sistemine yüklenen belgeleri belirtilen süreler içerisinde teslim etmeyen
adaylar; bir sonraki dönem başlangıcına kadar, ülkeye girişlerini en fazla 15 gün önce olduğunu
ispatlamak şartıyla kayıtları bir sonraki dönemde eğitime başlamak üzere alınır.
(7) Başvuru yaptığı dönem ve bir sonraki dönem ders kayıt süreleri tamamlandıktan sonra
evrak teslimine gelen adayların kesin kayıtları alınmaz.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE 9 - (1) Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden istenen belgeler
aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır;
a) Diploma (mezuniyet belgesi) ve mezuniyet not döküm belgesinin (transkript) noter veya
Türkiye Temsilciliği onaylı Türkçe tercümeleri,
b) Doktora programları için son 5 yıl içerisinde alınan YDS, YÖKDİL ile YÖK tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sonuç belgesi,
c) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından
onaylanan fotokopisi,
ç) İkamet izin belgesi,
d) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
e) Öğrenim ve teminat ücretinin ödendiğine dair belgeler (Dekont),
f) Varsa YÖK tarafından tanınan kurumların düzenlediği sınavlardan alınan Türkçe Yeterlik
Belgesi,
(2) YÖK denklik belgesi veya mezuniyet tanıma belgesi olan öğrenciler için diplomada
(mezuniyet belgesi) noter onayı zorunlu değildir.
Türkçe Yeterlik Belgesi
MADDE 10 - (1) Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kesin kayıt süreçlerinde TÖMER (C1
seviyesinde) belgesine sahip olma şartı aranmaz. Ancak;
a) Değerlendirme kriterlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut
olanların kayıtları yapılır. Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara 1 (bir) yıl Türkçe hazırlık
süresi verilir. Ancak bu sürede Türkçe Hazırlık programından başarılı olamayan öğrencilerden
Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde dil öğrenimine devam
etmiş olup B1 seviyesine ulaşmış olanlara Bartın Üniversitesi TÖMER Yönetim Kurulu Kararı
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ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 6 (altı) ay ek süre verilir. Bu süreler öğrenim süresinden
sayılmaz. Bu süreler sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede
tamamladığını belgeleyen uluslararası öğrenci adaylarında Türkçe dil şartı aranmaz.
Değerlendirmeye Alınmayacak Hususlar
MADDE 11 - (1) Başvurusu esnasında adayların bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi
gerekmektedir. Adayların beyanları esas kabul edilir, yanlış veya eksik beyanda bulunan
adayların kesin kayıt işlemleri yapılmaz.
(2) Başvuru ekranında e-mail doğrulaması yapamayan adayların başvuruları onaylanmaz.
(3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığı hakkı kazanıp çift
vatandaşlığı olanlar başvuru yapamazlar.
(4) Lisansüstü programa başvuru öncesinde T.C. vatandaşlığı kazandığı tespit edilen
adayların kayıtları alınmaz, öğrencilik hakkı kazansa bile kayıtları silinir.
(5) Doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra başka bir ülke vatandaşlığını da alan çift
uyruklular uluslararası aday olarak kabul edilmez.
(6) Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruğuna sahip öğrenci
adayları uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuramazlar.
(7) Uluslararası kontenjanlardan kesin kaydı yapılan ve daha sonra Türk vatandaşlığı
kazanan öğrenciler uluslararası öğrenci statüsünde öğrenciliğe devam eder ve öğrenim ücretini
uluslararası öğrenci statüsünde öder.
(8) YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmayan adayların kaydı
alınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 12 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı
kanun, 19/09/2021 tarihli ve 31603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Enstitü
Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge Bartın Üniversitesi Senatosunun 20.04.2022 tarihli ve
2022/07-02 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu yönerge hükümlerini Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdürü yürütür.

Prof. Dr. H. Selma ÇELİKYAY
Enstitü Müdürü
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