
YÖK’ün hazırladığı en güncel kanun, yönetmelik, yönerge ve belgelerin kullanılması gereklidir. 

Yüksek Lisans 

1- Başvuru dosya kapağında eğitimin yapılacağı yabancı dil durumunun (Ör: en az “%30 İngilizce” veya

“İngilizce”) açıkça belirtilmesi gereklidir. (Ek-1) 

2- Başvuru dosyası içerisine ilgili akademik personelin dil belgelerinin ek dosya olarak eklenmesi, Anabilim Dalı 

karar ve başvuru yazılarında eğitimin yapılacağı yabancı dil durumunun açık olarak (Ör: en az “%30 İngilizce” 

veya “İngilizce”) belirtilmesi gereklidir. 

3- Yüksek Lisans Programın Türkçe olması durumunda:

Anabilim Dalı kadrosunda en az 2 tanesi Profesör ve/veya Doçent  ünvanlı öğretim üyesi olmak üzere en az 3 

öğretim üyesi bulunması gereklidir. 

4- Yüksek Lisans programı (İngilizce veya Türkçe-İngilizce olması durumunda) başvuru dosyası hazırlanırken

ilgili Anabilim Dalı kadrosunda en az 3 öğretim üyesi bulunması ve bunlardan en az 2 tanesinin Profesör ve/
veya Doçent ünvanlı öğretim üyesi olması gereklidir. Ayrıca en az 3 öğretim üyesinin dil şartını sağladıklarına 

dair resmi belgeler (KPDS/ÜDS/YDS vb veya lisans ya da doktora diplomaları (İngilizce)) başvuru dosyasına 

eklenmelidir. 

Doktora 

1- Başvuru dosya kapağında eğitimin yapılacağı yabancı dil durumunun (Ör: en az “%30 İngilizce” veya

“İngilizce”) açıkça belirtilmesi gereklidir. (Ek-1) 

2- Başvuru dosyası içerisine ilgili akademik personelin dil belgelerinin ek dosya olarak eklenmesi, Anabilim Dalı 

karar ve başvuru yazılarında eğitimin yapılacağı yabancı dil durumunun açık olarak (Ör: en az “%30 İngilizce” 

veya “İngilizce”) belirtilmesi gereklidir. 

3- Doktora Programın Türkçe olması durumunda:

Anabilim Dalı kadrosunda en az 2 tanesi Profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin Profesör 
olması halinde  ise en az 2 tanesi Doçent ünvanlı öğretim üyesi olmak üzere en az 6 öğretim üyesi bulunması 

gereklidir.

4- Doktora programı (İngilizce veya Türkçe-İngilizce olması durumunda) başvuru dosyası hazırlanırken ilgili

Anabilim Dalı kadrosunda en az 6 öğretim üyesi bulunması ve bunlardan en az 2 tanesinin Profesör veya en az 

1 tanesinin Profesör ve 2 tanesinin Doçent ünvanlı öğretim üyesi olması gereklidir. Ayrıca en az 6 öğretim 

üyesinin dil şartını sağladıklarına dair resmi belgeler (KPDS/ÜDS/YDS vb veya lisans ya da doktora diplomaları 

(İngilizce)) başvuru dosyasına eklenmelidir. 

Genel Kurallar 

1- Program başvuru dosyasında verilen derslerin hem Türkçe hemde İngilizce isimlerinin ve içeriklerinin yazılması 

gereklidir. 2- Lisansüstü programın “Progam Çıktılarının” dosya içerisine eklenmesi gereklidir.

3- Önerilen program derslerinin her birinin program çıktıları ile ilişkilendirilmesi gereklidir (YÖK'ün 214 numaralı

yazısı ile bildirilmiştir). 

4- Program dosyası içerisinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi sisteminin (AKTS) kullanılması gereklidir.

http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/04.07.13.16.14.14-EK1.pdf
http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/04.07.13.16.14.14-EK1.pdf
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5- Başvuru dosyalarının eksiksiz hazırlanmasının ve senatoya sunulmasının, planlanan öğrenci alım tarihinden en

az 5 ay önce yapılması gereklidir. 

6- Hazırlanan başvuru dosyası önce Enstitü’ye e-posta olarak gönderilmeli, varsa belirtilen düzeltmeler

yapılmadılır. 

7- Düzeltmeleri yapılmış başvuru dosyasının son halinin 2 adet kopya (Biri Enstitü için diğeri Rektörlüğe

gönderilmek üzere), başvuru dosyasını içeren 3 adet CD ve Anabilim Dalı yazısı ile beraber Enstitü’ye

gönderilmelidir.  Dosyanın son halinin elektronik kopyasının  enstitü e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

(Ek-2)

8- Kopyalardan 1 tanesi dosyayı hazırlayan sorumlu öğretim üyesi ve bölüm başkanı tarafından paraflanmalıdır.

Başvuru dosyasının son sayfasına bölüm başkanı tarafından "Bu başvuru dosyası kapak hariç X sayfadan 

oluşmaktadır" şeklinde yazı ile imzalanmalıdır. Diğer 3 kopya ise paraflı bir kopyanın fotokopisi olabilir. 

http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/04.07.13.16.14.24-EK2.pdf



