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T.C. 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç   

MADDE 1 –  Bu Yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesinde yürütülen lisansüstü 

programlara yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını 

düzenlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2 –  Bu Yönerge, Mustafa Kemal Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara 

yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönerge:   

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun14 ve 65’inci maddesi,  

b) 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanunun 

7’nci maddesi, 

c) 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği,   

ç) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.06-

3069-021145 sayılı yazısı, 

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.03.2010 tarihli Genel Kurul Kararına, dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4 – Bu Yönergede adı geçen:   

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

b) Enstitü: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitüleri,  

c) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,  

ç) GRE (Graduate Record Examination): Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim 

Giriş Sınavını,  

d) GMAT (Graduate Management Admission Test): Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim Giriş 

Sınavını,  

e) IELTS (International English Language Testing System): Uluslararası İngilizce Dil 

Sınavını,   

f) KPDS:  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,  

g) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,  

ğ) Senato: Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,  

h) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavını,  

ı) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezlerini,  

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,  

j) USMLE (United States Medical Licensing Examination): Birleşik Devletler Tıbbi 

Belgeleme Sınavını, 

k) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,  

l) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,  

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 

     n) CEFLE (Certificat Europeen de Français Langue Etrangere): Yabancı dil olarak Fransızca 

sınavını, 



2 

o) ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache): Yabancı dil olarak Almanca sınavını, 

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Dili, Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler 

 

Öğretim dili  

MADDE 5 - (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. 

 (2) Aday Türkçe yeterlilik düzeyini belgelemelidir (TÖMER vb merkezlerden alınan belge). 

 

(3) Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan adayların Türkçe düzeyleri Üniversitemiz 

tarafından yapılacak “Türkçe Yeterlilik Sınavı” sonucuna göre saptanır. Türkçe testi sonucunda; 

85-100 arası puan alanlar A (Türkçe’si yeterlidir, öğrenime başlayabilir), 

70-84 arası puan alanlar B (Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlayabilir), 

50-69 arası puan alanlar C (Türkçe’si gelişebilir, öğrenime başlayabilir), 

0-49 puan arasında alanlar F (Türkçe’si yetersizdir)  

düzeyindedirler. 

(4) Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan ve Üniversitemiz tarafından yapılan “Türkçe 

Yeterlilik Testi” sonucunda seviyesi F olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları anabilim dalınca bir 

yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Öğrenciler bir yıllık sürede Türkçe düzeyini 

en az C’ye çıkarmak zorundadır. Bunu başaramayan öğrenciler Mustafa Kemal Üniversitesinde 

öğrenim hakkını kaybederler. 

 

Başvuru ve Kabul Koşulları 

MADDE 6- Aşağıda belirtilen adaylar, Mustafa Kemal Üniversitesi yabancı uyruklu 

lisansüstü öğrencisi olmak için başvurabilir: 

a) Yabancı uyruklu olanlar, 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni 

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 

aldığı 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını 

belgeleyenler, 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular, 

ç) Yurtdışında ikamet eden ortaöğrenim ve lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan Türk 

vatandaşları. 

 

Başvuruda istenen belgeler 

MADDE 7- Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü 

eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adayları aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili 

Enstitülerin belirledikleri takvim çerçevesinde Enstitü Müdürlüklerinde olacak şekilde 

gönderirler veya elden teslim ederler:   

a) Başvuru Formu,  

b) Yüksek lisansa başvuran adaylar için Lisans diplomasının, Doktoraya başvuran adaylar için 

Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı örneği, 

c) Yüksek lisansa başvuran adaylar için Lisans diplomasının, Doktoraya başvuran adaylar için 

Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi, 

ç) Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya noterden veya dış temsilcilikten onaylı 

örneği (varsa), 

d) Not durum belgesinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı örneği,  

e) Not durum belgesinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi,  

f) ALES, GRE, GMAT veya USMLE sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa),    

g) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (varsa) (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL, IELTS, 

CEFLE, ZDF veya benzer bir yabancı dil sınav sonuç belgesi),  
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ğ) Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, 

Fransızca veya Almanca dillerinden birine ait YDS’den en az 55/100 puan almış olmak ya da 

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS, CEFLE, 

ZDF) eşdeğer bir puan aldığını gösterir belge,  

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı hasta üzerinde uygulamalı programlarda YÖK diploma 

denklik belgesi, 

ı) 2 adet referans mektubu (varsa), 

i) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, 

j) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, 

k) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş). 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi, Kayıt ve Ücretlendirme 

 

Başvuruların değerlendirmesi ve sonuçların adaylara bildirilmesi  

MADDE 8 – (1) Başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim Dalı Kurulu tarafından 

(başvurunun alana uygunluğu, başvuru koşullarına uygunluğu ve lisansüstü eğitime uygunluğu 

açısından) bir bütün olarak değerlendirilir. Ana Bilim Dalı Kurulunun gerekçeli kararına 

istinaden adayların öğrenciliğe kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.  

 (2) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü 

doğrultusunda 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, öğretimlerine bu Yönerge ve 

Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğrenim Yönergesi hükümlerine göre devam 

eder. 

 

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt  

MADDE 9 –  (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin web sayfasında 

duyurulur.  

(2) Kayıtlar, ilgili Enstitünün web sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü öğrenci işleri 

birimince yapılır.  

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

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı örneği,  

b) Not durum belgesi (aslı),  

c) Türkçe yeterlilik belgesi (Adayların bu belgeye sahip olmamaları halinde Türkçe 

öğrenmeleri için en fazla bir yıl süre tanınır), 

ç) Adayın pasaportunun aslı ve pasaport bilgilerinin Türkçeye çevrili onaylı fotokopisi, 

d) Dış temsilciliklerden alınan öğrenim vizesinin onaylı sureti, 

e) 12 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde olmalı), 

f) Türk dış temsilciliklerinden alınan öğrenim vizesi, 

g) Yabancı dil belgesi (varsa),  

ğ) İkametgâh belgesi, 

h) Yabancı uyruklu kimlik numarası,  

ı) Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını 

gösteren banka dekontu, 

i) Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde yükseköğrenimlerini 

sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla, miktarı Üniversitemizce belirlenen maddi 

güvenceyi gösteren belge, 

j) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri 

Üniversite tarafından yapılır. Ancak genel sağlık sigortası primini ödeme yükümlülüğü 

öğrencilerin sorumluluğundadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer hükümler  

MADDE 10 -  Mustafa Kemal Üniversitesinin lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı 

uyruklu öğrenciler için ilgili Enstitünün Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

MADDE 11- Bu yönergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük  

MADDE 12 - Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 13- Bu Yönerge hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


