
ENSTİTÜMÜZDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ŞARTLAR (AÇIKLAMALAR) 

(1) Üniversitemizde lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü, 

kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK 

kararı ile gerçekleşir. 

(2)  Öğrenci, Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak 

Türkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler 

öğrenci katkı payını ödemekle yükümlü değildir. 

(3) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere 

müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, 

EABD/EASD kurulunun görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler. 

(4) Yabancı uyruklu öğrenci adayları için ALES puanı koşulu aranmaz. Lisans diplomasıyla 

başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,00, yüksek lisans 

diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması 

gerekir. 

(5) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içinde, diğer öğrenci 

kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye 

vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya 

onaylı sureti verilmesi gerekli belgeler şunlardır: 

a) YÖK tarafından denkliği onaylanmış diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi, 

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi, 

c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi, 

ç) Senato tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu, 

d) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların anadili dışındaki 

bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge. 

(6) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü doğrultusunda, lisansüstü 

programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe bilgisine sahip olup olmadıkları değerlendirilir. 

Yetersiz olmaları durumunda Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. Bu programda geçirilen süre, bu 

Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine dâhil 

edilmez. 

(7) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü doğrultusunda, lisansüstü 

programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. 

Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı 

uygulamalarında, 13 üncü madde hükümleri uygulanır. 

(8) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir. 
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