T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Enstitülerine bağlı anabilim dallarında yürütülen lisansüstü programlarına yabancı uyruklu
öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esaslara ilişkin hükümleri
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enstitülerine bağlı
anabilim dallarında yürütülen lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru,
kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 6.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 30.4.1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin
Yönetmelik”, 1.7.1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve 28.11.2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) ABD/ASD: Anabilim Dalını/ Anasanat Dalını,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim Dalı Başkanlığı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki
enstitülerdeki anabilim dalı başkanlıklarını,
ç) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan
enstitüleri,
d)
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Müdürlüğü:

Bilecik

Şeyh

Edebali

Üniversitesine

bağlı

enstitü

müdürlüklerini,
e) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enstitülerinin yönetim
kurullarını,
g) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,
ğ) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,
h) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Lisansüstü program: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
n) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Kontenjan
MADDE 5 - (1) Programlara kabul edilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı her yıl
Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurullarının teklifi
ve Senato kararı ile belirlenir.
Başvuru Koşulları
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan adaylar, lisansüstü programlara
yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilebilir;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 7.
Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği
içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yabancı uyruklu öğrenci
kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde
yarar bulunmaktadır.),
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenler / bu durumdaki çift uyruklular.
(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, YÖK tarafından denkliği ve
tanınırlığı kabul edilen bir üniversitenin lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.
(3) Doktora programlarına başvuracak adayların, YÖK tarafından denkliği ve
tanınırlığı kabul edilen bir üniversitenin tezli yüksek lisans programından mezun olmaları
gerekmektedir.

(4) Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlara başvuran yabancı
uyruklu adaylardan, daha önce eğitim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarının YÖK
tarafından denk kabul edildiğine ilişkin “denklik belgesi” istenir.
(5) Doktora programlarına başvuracak adayların, kendi ana dillerinin dışında, YÖK
tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS/e-YDS’den
aldıkları en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir.
(6) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularında ALES veya eş
değer sınav puanı koşulu aranmaz.
(7)
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başvuranlardan yüksek lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu adayların
ilgili ABD’nin öngördüğü puan türünde en az 55 ALES veya eş değer (GRE, GMAT) puana
sahip olmaları gerekmektedir.
(8) Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans genel not ortalamasının 4,00
üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
(9) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların genel not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
(10) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans mezuniyet not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması gerekmektedir.
(11) Lisansüstü programlara başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, Türkçe
yeterliliği olmayanlar için Türkçe testi, ülkemizdeki Türkçe Öğretim Merkezleri veya bu
Merkezlerin yurt dışındaki şubeleri tarafından yapılır.
(12) Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesine göre düzenlenen Türkçe yeterlilik
düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
A1 Düzeyi (Temel-1), A2 Düzeyi (Temel-2) ve B1 Düzeyi (Orta-1), B2 Düzeyi (Orta
2), C1 Düzeyi (İleri-1) ve C2 Düzeyi (İleri-2)
Türkçe yeterlilik düzeyi C1 ve üzeri olan adaylar doğrudan yükseköğretim
kurumundaki öğrenimine başlayabilir. Seviyesi A1, A2, B1 ve B2 olan adayların kabul
edildikleri programda eğitim ve öğretim için Türkçe seviyeleri yeterli değildir.

Türkçe

seviyeleri yeterli olmayan adaylar koşullu olarak kabul edilir. Bunlar bir yıl Türkçe hazırlık
eğitimine tabi tutulacaktır. İzinli sayılacağı bir yılın sonuna kadar Türkçe bilgi seviyesini en
az C1 düzeyine çıkaran adaylar yükseköğretim kurumundaki öğrenimine başlayabilir.
(13) Türkiye’deki ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan
Türkçe yeterlik belgesi istenmez.
(14) Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları, ilgili ABD’nin görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
(15) Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar;
a) T.C. uyruklu olanlar,

b) KKTC uyruklu olanlar,
c) Çifte vatandaş olup uyruğu T.C. ya da KKTC olanlar,
ç) Çifte vatandaş iken sonradan T.C. ya da KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan
lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de ya da KKTC’de tamamlayanlar,
d) Yabancı uyrukluyken T.C. vatandaşlığına geçenler.
Başvuru Tarihleri
MADDE 7 - (1) Başvuru tarihleri enstitülerin akademik takviminde ilan edilir.
Başvuru Süreci
MADDE 8 - (1) Adayların, enstitü tarafından ilan edilen duyuruda belirtilen belgeleri
eksiksiz bir biçimde Enstitü Müdürlüğünün elektronik posta adresine göndermeleri gerekir.
(2) Adaylar sadece bir programa başvuru yapabilir.
(3) Posta ile yapılan başvurular hiçbir şekilde dikkate alınmaz.
Değerlendirme Ölçütleri
MADDE 9 - (1) Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuran adaylar lisans/yüksek lisans
mezuniyet genel not ortalamasına göre en yüksek genel not ortalamasına sahip adaydan
başlamak üzere sıralanır.
(2) Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yabancı uyruklu adayların
lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde;
a) Anabilim/Anasanat dalının mülakat yaptığı yüksek lisans başvurularında, mülakat
notunun % 25’i, lisans mezuniyet notunun % 75’i dikkate alınarak adaylar arasında başarı
sıralaması yapılır.
b) Anabilim/Anasanat dalının mülakat yapmadığı yüksek lisans başvurularında, lisans
mezuniyet genel not ortalamasına göre en yüksek genel not ortalamasına sahip adaydan
başlamak üzere sıralanır.
c) Anabilim/Anasanat dalının mülakat yaptığı doktora başvurularında, mülakat
notunun % 25’i, yüksek lisans mezuniyet notunun % 50’si, yabancı dil sınavı notunun % 25’i
dikkate alınarak adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
ç) Adayların giriş sınavı başarı puanının eşit olması durumunda, lisans/yüksek lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması
MADDE 10 - (1) Adayların başvuruları, ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından
yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir.
(2) Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde sonuçlandırılır;
a) Kabul: Tüm başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, ABD/ASD başkanlığı
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar, programa doğrudan
kabul edilebilir.
b) Bilimsel hazırlık programına kabul: Tüm başvuru koşullarını sağlayan adaylar
içinden, mezun oldukları lisans programından farklı bir lisansüstü programa kabul edilen
öğrenciler akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyum sağlamak
amacıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu kapsamda kabul edilen adaylara
ABD/ASD başkanlığının öngördüğü “Bilimsel Hazırlık” programı uygulanır.
c) Koşullu kabul: Üniversiteye yerleşen Türkçe yeterliği olmadan kabul edilen yabancı
uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki Türkçe Öğretim Merkezleri veya bu Merkezlerin yurt
dışındaki şubelerinden Türkçe yeterlik belgesi almaları istenir. Ancak Türkiye’deki
ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi
istenmez. Öğrenciler Türkçe yeterlik belgesini teslim ettikten sonra lisansüstü programlardan
ders almaya başlayabilir. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adaylara bir yıl süre verilir.
Bir yıl içerisinde yeterliği sağlayamayan adaylara bir yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda
yeterliği sağlayamayan adayların öğrencilik hakkı sona erer.
ç) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki
belgelerden herhangi birini sağlayamayanlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
başvurdukları programa koşullu kabul edilebilir:
1) Tanınırlık Belgesi,
2) Denklik belgesi (Klinik uygulaması olan sağlık programları için).
d) Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk dönemin sonuna kadar
tamamlamaları zorunludur. Klinik uygulaması olan sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe
uygun bulunanların öğrenciliklerinin ilk yılı içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
tanzim edilmiş diploma denklik belgesini Üniversiteye ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu süre
içerisinde belgeyi ibraz edemeyenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.
e) Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlamayan öğrenciler, kayıtlı
oldukları dönemi özel öğrenci statüsünde tamamlamış sayılırlar ve dönem sonunda özel
öğrencilikleri sona erer.
(3) Değerlendirme sonuçları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.
(4) Başvuruları kabul edilen adayların, başvuruda beyan ettikleri adreslere “kabul
belgesi” gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıtlar
MADDE 11 - (1) Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin,
programa kabul edildikleri ilk dönemlerinde ders seçme işlemini yapmaları zorunludur.
(2) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi
olmaları veya İçişleri Bakanlığının belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi
istenmeyecek uluslararası öğrenci statüsünde olmaları gerekir.
3) Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili enstitü
müdürlüğüne eksiksiz olarak ve şahsen teslim etmeleri zorunludur.
(4)
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belgelemeleri istenebilir.
Öğrenim Ücreti
MADDE 12 - (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen
temel esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Sağlık Sigortası
MADDE 13 - (1) Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerden,
Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayanların sağlık sigortası yaptırmaları önerilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 14 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri,
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Senato Karar Tarihi: 21.06.2018
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