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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 

BAŞVURU, KAYIT ve KABUL YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Enstitülerinde yürütülen 

lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru,  kayıt ve kabul süreçlerine 
ilişkin hususları düzenlemektir.   

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu yönerge, Başkent Üniversitesi lisansüstü programlarına yabancı uyruklu 

öğrenci başvuru, kayıt ve kabul işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.   

Dayanak  
Madde 3-  (1) Bu yönerge;   
a) 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye’de Öğrenim 

Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’in 6 ncı Maddesinin (E) bendi, 
b) 24/05/2017 tarihli ve 559 Sayılı T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı, 
c) Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;   
a) BÜTEM : Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
b) Enstitü : Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Enstitüleri,  
c) EK : Enstitü Kurulunu, 
d) EYK : Enstitü Yönetim Kurulunu,  
e) EABD : Enstitü Anabilim Dalını,  
f) EASD : Enstitü Anasanat Dalını,  
g) GMAT :Graduate Management Admission Testini, 
h) GRE :Graduate Record Examination Sınavını, 
ı)  Mütevelli Heyet: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
i) Rektör : Başkent Üniversitesi Rektörünü,  
j) Senato : Başkent Üniversitesi Senatosunu,  
k) Üniversite: Başkent Üniversitesini,  
l) YDS : Yabancı Dil Sınavını, 
m) YTB :Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Burslusunu,  
n) Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi: Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü bünyesinde, yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve eğitim-öğretim 
faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu birimini, 
ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 
Başvuru 

Başvuru Koşulları 
Madde 5- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir 

yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması almış olmaları ve Üniversite 
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tarafından belirlenen koşulları sağlamaları kaydıyla, ilgili EYK kararıyla belirlenen kontenjan 
dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler. 

(2) Kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek isteyen Yabancı Uyruklu adaylar, 
eğitim almak istedikleri programlara başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirirler. 
Başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, Üniversite tarafından 
belirlenmiş olan Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisine 
teslim etmekle yükümlüdürler.  

 Başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler şunlardır: 
a) Başvuru Formu, 
b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının Büyükelçilik veya bağlı birimlerinden onaylı 

örneği, (Mezun olmamış adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren kayıtlı 
bulundukları Üniversitelerden alınmış resmi yazı), 

c) Transkript (Not Durum) Belgesi (aslı), (lisans/yüksek lisans), 
d) Pasaportun kimlik ile ilgili kısmının fotokopisi, 
e) 1 adet Fotoğraf, 
f) Özgeçmiş, 
g) Dil Yeterlilik Belgesi (Program dili). 
(3) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek 

üzere yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylarda GRE, GMAT vb. sınavların 
lisansüstü programlara başvuru koşulu olup olmayacağına ve koşul olarak kabul edildiğinde 
adaylarda aranacak asgari puanın ne olacağına Senato karar verir.    

(4) İngilizce yeterlilik şartı aranan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu 
adayların programlara kabul edilebilmeleri için, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı 
dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 
ilgili EK kararı ile belirlenecek puanı almış olmaları gerekir. 

(5) 4. Fıkrada belirtilen İngilizce Dil Yeterlilik sınav türlerinin birinden gerekli puana 
sahip olmayan ve yüksek lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu 
adaylar, Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik 
sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olan adaylar; Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından açılan İngilizce Hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. İngilizce 
hazırlık programının süresi lisansüstü öğrenim süresinden sayılmaz. İngilizce hazırlık 
programına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil yeterliğini 2 (iki) yarıyıl içerisinde 
sağlamaları gerekir. Bu süre sonunda başarılı olamayan ve 4. Fıkrada belirtilen belgelerden birini 
ibraz edemeyen öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.  Doktora programlarına başvuracak 
adayların 4. Fıkrada belirtilen sınavların birinden ilgili EK tarafından belirlenen puana sahip 
olmaları gerekir. 

(6) Lisansüstü programlara yerleştirilen YTB’li öğrencilerin Türkçe yeterlilik belgesi 
yabancı dil belgesi olarak kabul edilir.  

(7) Yurt içi veya yurt dışında, eğitim dili İngilizce olan lisans ya da yüksek lisans 
programlarından mezun olan adaylar ile anadili İngilizce olan adaylardan yabancı dil yeterlilik 
şartı aranmaz. 

(8) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların 
öğrenimlerini yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olup olmadıklarının 
değerlendirilmesi için, BÜTEM tarafından “Türkçe Dil Seviye Tespit Sınavı” yapılır. Adaylar 
B1 düzeyinde Türkçe bilgisine sahip olduklarını ispatladıkları tarihi takip eden yarıyıldan 
itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlarlar. Türkçe Dil Yeterliliğini sağlayamayan adaylar için 
BÜTEM tarafından Türkçe kursu açılır. Kursun süresi lisansüstü öğrenim süresinden sayılmaz. 
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Öğrencilere Türkçe öğrenmeleri için en fazla 2 (iki) yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı 
olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.  

(9) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran ve YÖK tarafından geçerli 
sayılan merkezlerden alınmış B1ve üzeri Türkçe Yeterlilik sertifikasına sahip olan veya 
Türkiye’de eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar    
8. Fıkrada yer alan Türkçe Yeterlilik Sınavına alınmaz.  
  (10) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla yabancı uyruklu öğrenci kabul şartları 
ilgili programı yürüten EABD/EASD görüşü ve ilgili EYK kararı ile belirlenir. Yatay geçiş 
yoluyla yabancı uyruklu öğrenci kabulünde Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri uygulanır. Bu hükümler ikili anlaşmalar 
çerçevesinde devlet bursu ile başvuru yapan öğrenciler için de geçerlidir.  
  (11) İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile başvuru yapan öğrencilerden başvuru 
ücreti alınmaz.  
  (12) İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile lisansüstü programlara başvuran 
öğrencilere, devlet bursuna sahip olduklarına dair belgenin temin edilebilmesi için “Koşullu 
Öğrenci Kabul“ belgesi verilir.  
  (13) Yukarıdaki şartları taşıyan yabancı uyruklu adayların Türkiye’deki bir 
yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Kayıt 

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü  
Madde 6- (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru 

dosyaları, Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde 
ilgili programın EABD/EASD tarafından değerlendirilir.  Değerlendirmede, AKTS sistemine 
dahil olmayan ülkelerdeki üniversitelerin 3 yıllık lisans programlarından mezun olan 
öğrencilerin en az 120 kredi ders yükünü, Diş Hekimliği Fakültesi lisansüstü programları için en 
az 200 kredi ders yükünü tamamlamış olmaları koşulu aranır. Diğer koşulları sağlayan ancak, 
lisans kredi yükü eksik olan öğrencilerin öncelikle kendileri için uygun bulunacak bir bilimsel 
hazırlık programını tamamlamaları gerekir. Bu program çerçevesinde öğrencinin alması gereken 
lisans düzeyindeki dersler, enstitüye kayıt aşamasında, ilgili EABD/EASD önerisi ve ilgili EYK 
kararı ile belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Öğrenciler bu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra 
lisansüstü programa başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programını 1 (bir) yıl içinde başarı ile 
tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. 

(2) Başvurular her yarıyıl alınır. Başvurular ve öğrenci kabulü Üniversitenin Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleşir. 

(3) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek 
üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışında ilgili programın EABD/EASD görüşü 
ve ilgili EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilir. 
  (4) İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile gelenlerin dışında, diğer öğrencilerin 
öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. 
Öğrenim ücret, her yarıyıl başında, kayıt veya kayıt yenileme aşamasında öğrenci tarafından 
ödenir.  
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Sonuçların Duyurulması, Kesin Kayıt ve Eğitim-Öğretim Uygulama İlkeleri  
Madde 7- (1) Başvuru sonuçları elektronik ortamda, ilgili enstitülerin web sayfasında 

duyurulur.  
(2) Kayıtlar ilgili enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Ofisi tarafından yapılır. 
(3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencinin kayıt sırasında bizzat bulunması gerekir. 
(4) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek belgeler şunlardır: 
a) Diploma ya da mezuniyet belgesi (İngilizce/Türkçe değil ise belgenin noter tasdikli 

Türkçe/İngilizce tercümesi),  
b) Transkript (Not Durum) Belgesinin (İngilizce/Türkçe değil ise belgenin noter tasdikli 

İngilizce/Türkçe tercümesi),  
c) Pasaport fotokopisi,  
ç) 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),   
d) İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin kayıt 

döneminde ödeneceğine dair belge, 
e) Öğretim gördükleri kurumun tanınırlığına dair belge (Tanınırlık ve Diploma Denklik 

Belgeleri adayın kendisi tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınır, bu 
belgenin teslimi için öğrenciye 8 (sekiz) hafta süre verilir. Bu süre sonunda belge ibraz 
edemeyen öğrencinin Enstitüsü ile ilişiği kesilir.) 

f) İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile gelen öğrencilerden tanınırlık ve diploma 
denkliği belgeleri talep edilmez.   

g) Uygulamalı sağlık alanları için Diploma Denklik Belgesi (Bu belgenin teslimi için 
öğrenciye 8 (sekiz) hafta süre verilir. Bu süre sonunda belge ibraz edemeyen 
öğrencinin Enstitüsü ile ilişiği kesilir.) 

h) Yabancı Dil Yeterliliğini gösteren belge (Doktora programına kayıt yaptıracak 
öğrenciler için). 

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan ve eksik belge nedeni ile kendilerine süre tanınan 
öğrenciler; eksik belgelerini kendilerine verilen süre içerisinde tamamlamadıkları takdirde, kesin 
kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları silinir.  

(6) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt sırasında sahte ya da yanlış belge 
sunmaları halinde, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları silinir. 

(7) İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin, 
aldıkları derslere ait devam çizelgeleri her ay sonunda ilgili Enstitü tarafından Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Ofisine gönderilecektir. Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 24. maddesinde belirtilen derslere devam zorunluluğunu mazeretsiz olarak 
sağlamayan öğrencilerin bilgileri ilgili dönem sonunda, Göç İdaresi Başkanlığına Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından bildirilir. 

(8) İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile gelen öğrencilerin talebi doğrultusunda 
bağlı olduğu Enstitü tarafından yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığında Yaz Döneminde ders açılır.  

(9) İkili anlaşmalar çerçevesinde programlara kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu 
öğrenci sayısı 5 (beş) ve üzeri olduğu takdirde ilgili Enstitü tarafından eğitim dili İngilizce olan 
şube açılır. 
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Şartlı Kabul  
Madde 8- (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar Yabancı Dil 

Yeterlik Sınav Sonucu (Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce  Yeterlilik 
Sınavı, BÜTEM tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavı veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan biri) ile GMAT, GRE, gibi sınavların sonuç 
belgelerinden herhangi birini sağlayamayanlar, ilgili EYK tarafından başvurdukları programa 
şartlı olarak kabul edilebilir. Öğrencilerin eksik belgelerini en geç 2 (iki) yarıyıl içinde 
tamamlamaları gerekir.   

(2) Eksik belgelerini 1. Fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlayan öğrencilerin 
statüleri, izleyen dönemin başından itibaren tam zamanlı öğrenci statüsüne dönüştürülür. Bu 
öğrencilerin aldıkları dersler ilgili EYK kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer 
edilir. 

(3) Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar (en geç 2 (iki) yarıyıl içinde) 
tamamlamayan öğrencilerin 2’inci (ikinci) yarıyıl sonunda ilişikleri kesilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller  
Madde 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Başkent Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

Yürürlük  
Madde 10- (1) Bu Yönerge, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılından itibaren 

yürürlüğe girer.  

      Yürütme  
Madde 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  

 
 


