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BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠNDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ KABULÜNE  

ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Bozok Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü 

programlara yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kabul ve kayıt kabul şartlarını düzenlenmektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2-(1) Bu Yönerge Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabulü 

işlemlerini kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu yönerge 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.06.2010 tarihli Yükseköğretim 

Genel Kurul kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-(1) 

a) ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavını, 

b) Enstitü: Bozok Üniversitesi’ne bağlı enstitüleri, 

c) GMAT : “Graduate Management Admission Test” Sınavını,  

ç) GRE : “Graduate Record Examination” Sınavını, 

d) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini, 

e) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü, 

ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

KONTENJAN, BAġVURU ġARTLARI, BAġVURULARIN  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YERLEġTĠRME 

 

BaĢvuru ġartları 

MADDE 5-(1) Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın;  

a) Yabancı öğrenci statüsünde olması 

b) Üniversitelerin lisans programlarından mezun olması, (Yüksek lisans başvuruları için)  

c) Üniversitelerin yüksek lisans programlarından mezun olması, (Doktora) başvuruları için 

ç)Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış 

olması 

gerekir. 
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BaĢvuru Ġçin Ġstenen Belgeler 

MADDE 6-(1) Lisansüstü eğitim için başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden istenen 

belgeler: 

a) Başvuru Formu (Enstitü web sayfasındaki Yabancı Uyruklu Öğrencilerle ilgili bölümden elde 

edilecek olan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve istenen bütün bilgilerin 

güncel olması gerekmektedir. (Verilen adres ve iletişim bilgiler ve formda kullanılan fotoğraf 

son 6 aylık döneme ait olmalıdır.) 

b) Yüksek lisans öğrencilerin lisans, doktora öğrencilerinin yüksek lisans diplomasının aslı veya 

onaylı (noter veya diplomayı veren üniversitenin ilgili birim amirinin onayı) fotokopisi, 

c) Yüksek lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans Not Çizelges inin (Transkript) 

aslı veya onaylı (noter veya diplomayı veren üniversitenin ilgili birim amirinin onayı)  

kopyası, 

ç) Yükseköğretim kurumunca verilen lisans ve/veya yüksek lisans diploması denklik belgesi,  

d) İki adet referans mektubu, (kapalı zarfta, imzalı ve imza üstü bantlanmış olarak)  

e) ALES, GRE, GMAT sınav türlerinden en az bir tanesinin sonuç belgesinin aslı veya onaylı 

fotokopisi,(Yüksek lisans ve doktoraya girişte ALES’ten 55 veya Üniversitelerarası 

Kurul’ca kabul edilen sınavlardan eşdeğer puanı, Lisans diploması ile doktoraya girişlerde 

ise ALES’ten 55 veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen sınavlardan eşdeğer puanı 

almak şartı aranır.) 

f) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora Programı adayları için)  

g) Başvuru ücreti ödendi belgesinin (dekont) aslı, 

ğ) Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden) aslı veya onaylı sureti,  

h) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş), 

i) Pasaport ve noter onaylı fotokopisi, 

 

Değerlendirme, Adaylara Sonuçların Bildirilmesi ve YerleĢtirme  

MADDE 7-(1) Başvurular Enstitümüz tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonunda başarılı 

bulunan adaylara Enstitü tarafından kabul mektubu gönderilir ve Enstitümüz web sayfasından duyurulur. 

Aday öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında Enstitü 

Öğrenci İşleri Ofisi’ne elden teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.  

Kesin kayıt için gerekli belgeler; 

a) Diploma (aslı) 

b) Not Dökümü (aslı) 

c) ALES, GRE veya GMAT sonuç belgeleri (aslı) 

ç)  Yabancı dil belgesi (aslı) 

d) Türkçe Öğretim Merkezinden (TÖMER) alınan Türkçe bildiğine dair 

belgenin (C1 Sertifikası) aslı veya onaylı sureti (Enstitü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı 

olan adaylar ile başvurulan yüksek lisans programıyla mezun olunan lisans programının eğitim dili veya 

ana dili aynı olan adaylarda dil yeterlilik şartı aranmayacaktır.) 

e) Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesi (aslı)  

f) Pasaport (noter onaylı) 

g) İkametgâh belgesi 

h) 4 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 

i) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (dekont) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DĠĞER HÜKÜMLER 

MADDE 8 - (1) Bozok Üniversitesine bağlı Enstitülerin lisansüstü programlarına kabul ed ilen 

yabancı uyruklu öğrenciler için Enstitünün lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 

 

MADDE 9- (1) Bu yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan “Bozok Üniversitesi Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

MADDE 10- (1) Bu yönerge hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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