T.C.
BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENĠM VEREN ENSTĠTÜLERDE
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönerge, Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesinin 23. maddesine dayanılarak Lisansüstü düzeyde uluslararası (yurtdışından kabul
edilecek) öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kabul esaslarını düzenler ve kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Kanun, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 02.02.2011 tarihli kararı ve konu ile ilgili
diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: Enstitü müdürlüklerini,
b) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Yönetim Kurulunu,
c) Rektör: Üniversite Rektörü’nü,
ç) Senato: Üniversite Senatosu’nu,
d) Üniversite: Batman Üniversitesi’ni ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrenciler Ġçin Kontenjan,
BaĢvuru, Kabul ve Kayıt ġartları
Kontenjan, öğrenci kabulü ve baĢvuru Ģartları
MADDE 4- (1) Batman Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burslu olduğunu belgeleyenler
ile kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere birimlere müracaat eden yabancı
uyruklu adaylar, bu yönergede belirlenen kapsam ve koşullarda ve ilgili birimler tarafından
tespit edilen kontenjan dâhilinde ilgili Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programlara
öğrenci olarak kabul edilir.
(2) Üniversitemizin yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile yaptıkları
anlaşmalara bağlı olarak müracaat eden yabancı uyruklu öğrenciler için ilave kontenjan
uygulaması olup olmayacağına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
(3) Yüksek lisansa başvuran adayların lisans ortalamasının, doktoraya başvuran
adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4’lük not sisteminde en az 2,50; 100’lük
not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir.
Değerlendirme
MADDE 5- (1)Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil
belgesi puanının %30’u değerlendirmeye alınır.
(2) Doktora başvurularında lisans not ortalamasının %35’i, yüksek lisans not
ortalamasının %35’i Türkçe dil belgesi puanının %30’si değerlendirmeye alınır.
(3) Puanlar 100’lük sisteme çevrilerek değerlendirilir.
(4) Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dâhilinde ilgili
programa yerleştirilir.
Kayıtlar
MADDE 6- (1) Kayıtlar her yıl ilgili birimin lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği
takvime göre diğer öğrenciler ile aynı sürelerde yapılır.

(2) Kayıtları yapılan adayların, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe
Dil yeterliğine sahip olup olmadıkları bu maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan kapsam ve
koşullarda yapılacak sınavla belirlenir.
(3) Türkçe Dil Sınavı, ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından
yapılır. Bu sınavdan başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
(4) Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl
içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe Dil Sınavında da başarılı olamayan öğrenciler hakkında
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(5) Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya
ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar
Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller,
Yürürlük ve Yürütme
ÇeĢitli hükümler
MADDE 7- (1) Birime kayıt yaptıran öğrenci, yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen
öğrenim ücreti ve SGK prim ödemelerini yatırmakla yükümlüdür.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim öğretim ile ilgili konularda, bu yönergede
belirtilen özel şartlar dışında, Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
ile Senato kararlarına göre işlem yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı olmamak üzere işlem yapmaya ilgili birim yönetim kurulları yetkilidir.
Kabul ve Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge 12/12/2012 tarihli enstitü kurulu ve 07/01/2013 tarih ve
2013/1 sayılı Senato toplantısında kabul edilip yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge esasları, Batman Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

