
ENSTİTÜLERE ÖĞRENCİ KABUL 

KOŞULLARI

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine her yıl güz 
ve baha yarıyıllarında yine enstitülerin belirlediği tarihler arasında Üniversitemiz web 
sayfasında ilanı yapılarak öğrenci alımı yapılır. 

A- Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları)

a) Lisans Diplomasına sahip olmak, (Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans 
diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir.)

b) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin (yabancı öğrenciler hariç), 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olması,

c) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması, 
[ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri 
sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar 
düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir. Akademik 
Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) son 5 yıl içerisinde alınan 
puanlar geçerlidir.]

ç) Varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olmak,

d) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.



B- Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları (Yabancı Uyruklular)

a) Lisans Diplomasına sahip olmak. (Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için 

YÖK tarafından onaylı tanınırlık belgesi olması gerekmektedir.)

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak 

yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) koşulu 

aranmaz.

c) Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde 

hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut 

olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki 

yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre 

sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe 

öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu 

adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.

d) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak



C- Doktora Programına Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları ve Yabancı Uyruklular)

a) Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, (06/02/2013 tarihinden 
önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler 
doktora programlarına başvurabilir.) (Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans 
diplomaları için yabancı uyruklu öğrenciler hariç YÖK tarafından onaylanmış denklik 
belgesine sahip olmak gerekir. Yabancı uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylı 
tanınırlık belgesi olması gerekmektedir.)

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not 
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma
sistemlerinde ise YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınır.

c) Yurtdışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış 
olmak, (Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz.)

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili 
bir puan alınması, (Yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar 
geçerlidir.)

d) ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak, 
lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en 
az 80 standart puana sahip olmak, [ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer 
puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) son 5 yıl içerisinde 
alınan puanlar geçerlidir.]



e) Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde 

hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut 

olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki 

yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre 

sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ileilişiği kesilir.

f) Doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden 

birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı 

uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz (Yabancı Uyruklulariçin)

g) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak gereklidir

D- Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

a) Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),

b) Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına 

başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve 

fotokopisi

c) Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına 

başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin (Transkript) 

aslı ve fotokopisi,

d) ALES Sonuç Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.)



e) YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer 

sınavların sonuç belgesi (Tezli yüksek lisansta dil puanı düşük olsa bile dikkate 

alınır.), (Doktora programı için yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan 

puanlar geçerlidir.)

f) YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından 

herhangi birini başardıklarına dair belge (Yabancı uyruklular için),

g) Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) fotokopisinin Enstitüce onaylı 

örneği,

h) 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş),

i) Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum 

Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı).

j) İkinci Öğretim Ücret Dekontu, 

E- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansa Başvuru Koşulları

a) Lisans Diplomasına sahip olan öğrenciler başvuru yapabilir. (Yurt dışından 

alınmış lisans diplomaları için yabancı uyruklu öğrenciler hariç YÖK tarafından 

onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir. Yabancı uyruklu adaylar için 

YÖK tarafından onaylı tanınırlık belgesi olması gerekmektedir.



(NOT: Uzaktan Öğretim Tezsiz yüksek lisansta, lisans not ortalaması, ALES ve 
yabancı dil koşulu aranmaz.)

b) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

c) Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde 
hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut 
olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki 
yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre 
sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe 
öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu 
adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.

D) Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansa Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

a) Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),

b) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi

c) Lisans Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi

d) Uzaktan Öğretim Ücret Dekontu

e) Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) fotokopisinin Enstitüce onaylı 
örneği,



f) 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş),

g) Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum 

Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı).

h)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından geçerliliği tanınan kurumların 

düzenlediği Türkçe kurslarından her hangi birini başardıklarını belgelemek, 

(Yabancı Uyruklular için)


