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SİVAS BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 

yürütülen lisansüstü programlara uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt 

şartlarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen 

lisansüstü programlara uluslararası öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt 

işlemlerini kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge: 

a)  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü ve 65’inci 

maddeleri, 

b)  20.04.2016 tarihli ve 29690 Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 

c)  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.06.2010 tarih ve 21145 sayılı yazısı, 

ç)  08/03/2021 tarihli ve 31417 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sivas Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,  

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen: 

a)  Ana Bilim Dalı: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

bünyesindeki ana bilim dallarını, 

b)  Enstitü: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü, 

c)  Enstitü Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü eğitim 

Enstitüsü Yönetim Kurulunu,  

ç)  ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,  

d)  Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü, 

e)  Senato: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu, 

f)  TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

g)  Yabancı Dil Sınavı (YDS): ÖSYM tarafından gerçekleştirilen veya eşdeğerliği kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavlarını,  

ğ)  Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, 

h)  Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu, 

ı)  YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Başvuruda İstenen Belgeler, Kabul Koşulları, Eğitim Dili  

Başvuru 

MADDE 5 – (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun 

lisansüstü eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adayları; 

a)  Yabancı bir ülkenin vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen veya bu durumdaki çift vatandaşlığa sahip olanlar,  
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b)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lisans veya lisansüstü eğitiminin tamamını 

yabancı bir ülkede tamamlayanlar,  

c)  Yabancı bir ülkenin vatandaşı olanlar uluslararası öğrenci statüsünde başvuru 

yapabilirler.  

(2) Uluslararası öğrenci adayları Enstitü Başvuru Formunu internet üzerinden 

doldurarak veya Enstitü Müdürlüğüne elden teslim ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. 

(3) Adayların mezun oldukları kurumların YÖK tarafından tanınırlığı olmalıdır. YÖK 

tarafından tanınırlığı olmayan kurumdan mezun olan öğrenciler kayıt yaptırmış olsalar dahi 

Enstitüden ilişikleri kesilir. 

(4) Başvurular akademik yıl boyunca açıktır. 

Başvuruda istenen belgeler ve kabul koşulları 

MADDE 6 – (1) Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, internet üzerinden veya şahsen 

Enstitü Müdürlüğüne teslim ederler.  

Başvuru Esnasında Talep Edilen Belgeler 

a)  1 (bir) adet başvuru formu, 

b)  Yüksek lisans programları için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin ve 

transkriptin diplomatik temsilcilik, noter veya yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi veya 

İngilizce belgesi,  

c)  Doktora programları için, doktora programlarına lisans derecesiyle başvuru yapan 

adaylardan lisans; yüksek lisans derecesiyle başvuru yapan adaylardan lisans ve yüksek lisans 

diploması ya da mezuniyet belgesinin ve transkriptin diplomatik temsilcilik, noter veya yeminli 

tercüman onaylı Türkçe tercümesi veya İngilizce belgesi, 

ç)  Doktora programlarına başvuran adayların YÖK veya ÖSYM tarafından yapılan 

merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. YÖK tarafından 

kabul edilen ana dili dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, 

Arapça, Çince, Farsça dillerinde lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayan adaylar; bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde ilgili ana bilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun onayıyla yabancı dil şartından muaf tutulurlar, 

d)  Pasaportun kimlik ile ilgili kısmının fotokopisi ve diplomatik temsilcilik, noter veya 

yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi veya İngilizce belgesi, 

e)  1 (bir) adet fotoğraf. 

(2) Uluslararası öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü 

Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok iki 

yarıyıl olup, bu sürede bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile 

ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim 

öğretimlerine SBTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre devam eder. 

(3) Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın; 

a)  Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu uluslararası öğrenci statüsünde 

bulunması, 

b)  Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan 

disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir. 

Eğitim dili 

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan 

adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir: 

a)  Üniversitelerin TÖMER sınavlarından veya muadili sınavlardan Türkçe bildiğini 

gösteren en az B2 düzeyinde belgeye sahip olmak, 

b)  Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun 

olmuş olmak, 
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(2) Başvuruları alınan adayların, bu Yönerge’nin 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasında 

belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları halinde Türkçe öğrenmeleri için en 

fazla dört yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda TÖMER sınavlarından yeterli puanı (B2) 

alamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  

(3) Lisansüstü eğitim dili İngilizce olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili 

ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir: 

a)  YÖK veya ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil (İngilizce) sınavlarından 

en az 55 puan veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil (İngilizce) 

sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, 

b)  Adayın yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili, ilgili 

programın eğitim dilinde veya anadilinde ise dil yeterlilik şartı aranmaz. 

(4) Başvuruları alınan adayların, bu Yönerge’nin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında 

belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları halinde İngilizce öğrenmeleri için en 

fazla dört yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda YÖK veya ÖSYM tarafından yapılan merkezî 

yabancı dil (İngilizce) sınavlarından yeterli puanı alamayan (55) öğrencinin Enstitü ile ilişiği 

kesilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi, Kayıt ve Ücretlendirme 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran uluslararası öğrenci adaylarının 

başvuruları, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanır. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu 

belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, başvuru koşullarını sağlamak 

şartıyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler. 

(3) Üniversitemizin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim 

görmek üzere başvuran adaylar, başvuru koşullarını sağlamak şartıyla Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. 

(4) Uluslararası öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri Üniversite Yönetim Kurulunun 

kararı ile belirlenir. 

(5) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Kararı 

çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla 

yükümlüdür. 

Sonuçların bildirilmesi ve kesin kayıt 

MADDE 9 – (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Enstitünün internet sayfasında 

duyurulur ve resmi tebliğ niteliğindedir. 

(2) Kayıtlar, Enstitünün internet sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü kayıt bürosuna 

şahsen veya noter vekaletli bir temsilcisi aracılığıyla yapılır. 

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

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler 

a)  Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesi, 

b)  Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, 

c)  3 (üç) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 

ç)  Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet 

kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınan resmi yazı, 

d)  Resmi makamlardan alınmış ikamet izni, 

e)  Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Kendi imkanlarıyla 

başvuruda bulunan kişilerden talep edilecektir.) 

MADDE 10 – (1) Uluslararası lisansüstü öğrenciler tez önerilerini ve tezlerini, Ana 

Bilim Dalı Kurulu kararı alınmak şartıyla, İngilizce hazırlayabilirler. 



4 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer hükümler 

MADDE 11 – (1) Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen uluslararası 

öğrenciler için Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararları uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu’nun 

onayını takiben yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Enstitü Müdürü yürütür. 


