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15.10.2019 Tarihli 

Senato Karar Eki  
 

 

T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara 

uluslararası öğrencilerin ya da lisans/yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye 

Cumhuriyeti (T.C.) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) vatandaşı öğrencilerin 

başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle hükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektedir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Biruni Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara 

uluslararası öğrencilerin alımına ilişkin tüm işlem ve uygulamaları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Esaslar, ilgili mevzuat ve Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen: 

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 

b) BİRUNİ DSTS: Biruni Üniversitesi Dil Seviye Tespit Sınavını, 

c) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını, 

d) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını, 

e) Enstitü: Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitüleri, 

f) PTE: Pearson Test of English Sınavını, 

g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü, 

h) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu, 

i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını, 
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j) TÖMER: Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezini, 

k) Yabancı Diller Yüksekokulu: Biruni Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, 

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 

m) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu, 

n) YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Koşulları, İstenen Belgeler ve Değerlendirme 

Kontenjanlar  

MADDE 5- (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilecek uluslararası öğrencilerin 

sayıları Enstitünün önerisi ve Senatonu kabulü ile Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır, 

ve ilan edilir 

Genel Koşullar 

MADDE 6 - (1) Yüksek Lisans programlarına lisans programlarından, Doktora programlarına 

yüksek lisans programlarından ve/veya lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. 

(2) Başvuru takvimi her akademik yılın başında belirlenir ve başvuruda istenen belgeler ile 

birlikte Enstitü web sayfasında ilan edilir. 

(3) Başvurular, Üniversitenin internet sayfasında yer alan başvuru formu ve gerekli belgelerle 

birlikte, şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden ilanda belirtilen başvuru tarihinin son 

gününe kadar yapılır. İnternet üzerinden yapılan başvurular gerekli belgelerin zamanında 

ulaştırılması halinde geçerli olur. 

 

(4) 21.02.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı çerçevesinde, Biruni Üniversitesinde 

lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim 

kurumundan öğrenim görmüş iseler; 

a) Sağlık ile ilgili klinik alanlarda lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların YÖK’ten 

alınmış diploma denklik belgesi sunması gerekir. Diploma denklik belgesi sunamayan adaylar 

denklik belgesi getirme şartlı ön kabul kapsamında lisansüstü programa kabul edilirler. Bir yıl 

içinde denklik belgesi getirmeyen öğrenciler hangi aşamada olursa olsun üniversiteden ilişiği 

kesilir.  

b) Bu yönergede yer alan 6. maddenin 4. bendinin a fıkrası dışındaki alanlarda lisansüstü 

öğrenim görmek isteyen adayların daha önce öğrenim gördükleri kurumun YÖK tarafından 

tanındığını gösterir belge sunmaları gerekir. YÖK tarafından tanınmayan kurumlardan mezun 

olmuş adaylar lisansüstü öğrencisi olarak kabul edilemez. 

(5) Lisans/yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) vatandaşları Biruni Üniversitesi lisansüstü 

programlarına uluslararası öğrenci olarak başvurabilirler. 
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(6) Çifte vatandaşlığı bulunan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları da bu yönerge şartlarına 

göre başvurabilirler.  

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları 

MADDE 7-(1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Tablo 1’de belirtilen dil 

puanlarını sağlamış olmaları gerekir. 

Tablo 1: Yüksek Lisans Programı için Dil Yeterlikleri 

Lisansüstü 

Programlar 

İngilizce Sınav Türü/Puanı 

Türkçe 

Sınav 

Türü/Puanı 

YDS/YÖKDİL 
TOEFL 

(IBT) 

PTE 

Academic 
BİRUNİ DSTS TÖMER 

Öğretim Dili 

Türkçe Olan 

Programlar 

- - - - C1 

Öğretim Dili 

İngilizce Olan 

Programlar* 

70 84 71 70 - 

*İngilizce dil belgesi zorunludur 

 

(2) Öğretim dili İngilizce olan programlara başvuran adayların; ülkesinin resmi dili İngilizce ya 

da lisans eğitiminin İngilizce olarak yapılmış olması halinde dil belgesi aranmaz.  Bu öğrenciler 

belgelerini, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylatması koşuluyla, yüksek lisans 

programı için gereken İngilizce dil koşulundan muaf olurlar. 

(3) Öğretim dili İngilizce olan programlarda İngilizce dil şartını karşılamayan adayların 

Enstitüye hazırlık öğrencisi olarak kaydı yapılır. Bu adaylar Biruni Üniversitesi Yabancı Diller 

Bölümünde, yasal ikametgâh izinleri bulunması ve öğrenim ücretlerini yatırmak şartıyla, 

İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. En fazla bir yıl içinde İngilizce dil yeterliliğini 

sağlayamayanların üniversiteyle ilişkileri kesilir. İngilizce yeterlilik şartını sağlayan öğrenciler 

takip eden ilk dönemde yüksek lisans eğitimlerine devam hakkı kazanırlar.  

 (4) Türkçe eğitim yapan programlara başvuran adaylardan İngilizce yabancı dil şartı aranmaz. 

Doktora Programlarına Başvuru Koşulları 

MADDE 8-(1) Doktora programlarına başvuran adayların Tablo 2’de belirtilen dil puanlarını 

sağlamış olmaları gerekir. 
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Tablo 2: Doktora Programları için Dil Yeterlikleri 

Lisansüstü 

Programlar 

Yabancı Dil Sınav Türü/Puanı 

Türkçe 

Sınav 

Türü/Puanı 

YDS/YÖKDİL* TOEFL (IBT) PTE Academic TÖMER 

Öğretim Dili Türkçe 

Olan Programlar 
55 66 50 C1 

Öğretim Dili İngilizce 

Olan Programlar** 
70 84 71 - 

* İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Arapça dilleri 

**İngilizce dil belgesi zorunludur 

(2) Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarına başvuran adaylardan İngilizce dil puanı yanı 

sıra Türkçe dil puanı da istenir. 

(3) Doktora programlarına başvuruda ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararıyla 55 

puandan az olmamak koşuluyla ALES, GRE veya GMAT puanı istenebilir. 

Başvuru Koşulları 

MADDE 9-(1) Başvuru şartları ve başvuruda istenecek belgeler Enstitü tarafından ilan edilir. 

(2) Ön başvuru Uluslararası İlişkiler Ofis Direktörlüğüne yapılır. Uluslararası İlişkiler Ofis 

Direktörlüğü tarafından başvuru belgeleri uygun bulunan adayların evrakları 

değerlendirilmeleri ve kesin kayıt için Enstitü Müdürlüğüne yönlendirilir. 

(3) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday 

programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir. 

Başvuruda İstenen Belgeler 

MADDE 10-(1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir. 

a) Başvuru Formu, 

b) Yüksek Lisans programlarına başvuruda; lisans diploması ile lisans not dökümünün İngilizce 

veya Türkçe tercüme edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti noteri veya konsolosluktan/büyükelçilikten 

onaylı örneği, 

c) Doktora programların başvuruda; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile lisans ve yüksek 

lisans not dökümünün İngilizce veya Türkçe tercüme edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti noteri veya 

konsolosluktan/büyükelçilikten onaylı örneği, 

ç) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı ya da çevrimiçi belgenin sistemsel kontrolü, 
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d) Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı ya da çevrimiçi belgenin sistemsel kontrolü, 

(Ön başvuruda belgeleyemeyenlerin kesin kayıtta belgelemeleri zorunludur) 

e) Pasaport fotokopisi, 

f) Program için gerekli ise ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesinin aslı veya ilgili ülke dış 

temsilciliğinden onaylı örneği, 

g)YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi.  

h) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi bulunmuyorsa, 

kayıt olduktan sonra en geç bir yıl içinde getirilmemesi halinde kaydının silineceğini taahhüt 

ettiğini gösteren belge. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

MADDE 11-(1) Başvurular; diploma, not döküm belgesi (Transkript), dil belgesi, özgeçmiş, 

referans mektubu, niyet mektubu ve istenmesi halinde ALES, GRE, GMAT sonuç belgesi 

üzerinden değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

(2) Adayın öğrenciliğe kabulü Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim 

Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(3) Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabulü kesinleşen adaylara Uluslararası İlişkiler Ofis 

Direktörlüğü tarafından kabul belgesi verilir. 

(4) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek 

lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü 

programa öğrenci olarak kabul edilirler.  

(5) Biruni Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim 

görmek üzere başvuran adayların da başvuru kabul şartlarını sağlamaları gerekir. 

Başvuru Sonuçlarının Bildirilmesi ve Kesin Kayıt 

MADDE 12-(1) Kayıtlar, ilan edilen tarihlerde, Uluslararası İlişkiler Ofisinin onayı ile,  

Öğrenci İşleri Direktörlüğüne şahsen veya noter tasdikli vekâletle yapılır. 

(2) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır: 

a) Yüksek lisans programlarına başvurularda; lisans diploması ile lisans not dökümünün 

İngilizce veya Türkçe tercüme edilmiş Türkiye Cumhuriyeti noteri veya 

konsolosluktan/büyükelçilikten onaylı örneği, 

b) Doktora programlarına başvurularda; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile lisans ve yüksek 

lisans not dökümünün İngilizce veya Türkçe tercüme edilmiş Türkiye Cumhuriyeti noteri veya 

konsolosluktan/büyükelçilikten onaylı örneği, 

c) Pasaport fotokopisi, 

ç) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

d) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge, 
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e) Kayıt hakkı kazandığı programın öğretim diline göre Türkçe yeterlilik belgesi ve/veya 

yabancı dil yeterlilik belgesinin ya da çevrimiçi belgenin sistemsel kontrolü, 

f) Öğrenim Meşruhatlı Vize veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler 

çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek uluslararası öğrenci statüsünde olduğuna dair belge, 

g) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesinin aslı ya da madde 

10 (1)/h bendinde bahsedilen taahhütname  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenim Ücreti ve Mali Hükümler 

Öğrenim Ücreti 

MADDE 13-(1) Yurt dışı öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Biruni Üniversitesi 

Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından belirlenir. 

(2) Öğrenci ikili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde belirlenen öğrenim ücretlerini 

ödemekle yükümlüdür. 

(3) Üniversite, gerekli gördüğü hallerde öğrenciden, eğitim-öğretim ücretini ödeyebileceğine 

ve öğrenimini sürdürebilmek için gerekli maddi koşulları sağlayabileceğine ilişkin teminat 

isteyebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 14-(1) Bu yönergede uygulaması bulunmayan durumlarda, Yükseköğretim Kurulu 

ile Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

MADDE 15- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile 

Üniversite yönetimini yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların 

kayıtları yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, 

bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler 

hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.  

(2) Uluslararası öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları isteğe bağlıdır. Sağlık 

Sigortası Prim ücretleri öğrenci tarafından ödenmektedir. 

Yürürlük 

MADDE 16-(1) Bu yönerge hükümleri Biruni Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17-(1) Bu yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 


