
MUNZUR ÜNĠVERSĠTESĠ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ  

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç   
 

MADDE 1 
(1) Bu Yönerge’nin amacı, Munzur Üniversitesi’nde yürütülen Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu 

öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir.  
 

Kapsam  
 

MADDE 2 
(1) Bu Yönerge, Munzur Üniversitesi’nde yürütülen Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu 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 65’inci maddesi,  

b) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 
Kanunu’nun 7’nci maddesi,  

c) 1/7/1996 tarihli ve 22683 Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği’ ile   

d) 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı 
Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı madde (E) bendi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.   

 

Tanımlar  
 

MADDE 4 

(1) Bu Yönerge’de geçen;   

a) Üniversite : Munzur Üniversitesini,  

b) Rektör : Munzur Üniversitesi Rektörünü,  

c) Senato : Munzur Üniversitesi Senatosunu,  

d) EYK : Enstitü Yönetim Kurulunu,  

e) EABD : Enstitü Anabilim Dalı 

f)  EASD : Enstitü Anasanat Dalı 

g) TÖMER : Türkçe Öğretim Merkezini,  

h) YDS : Yabancı Dil Sınavını, 

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

j) GRE (GraduateRecordExamination): Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını, 

k) GMAT (Graduate Management Admission Test):Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını, 

 

 

 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Başvuru  

Başvuru Koşulları 

MADDE 5 

(1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir 
yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından 
eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. 
Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük 
sistemde 75), yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 
2.50 (100’ lük sistemde 80) olması gerekir. 
 
(2) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası 
Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato girilecek 
programların özelliklerine göre gerekirse asgari puanları yükseltebilir. 
 
 
(3)ALES/GRE veyaGMAT şartı; 
 
a. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili 
olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir. Türkiye’deki bir öğretim 
kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden ALES/GRE veya GMAT’e girme şartı aranır. 
 
b. Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir kurumdan mezun olan öğrenci adayları için ALES ya da bu 

sınava eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. 
 
(4)Dil yeterliliğine sahip olmak. Yüksek lisans ve doktora programı adaylarının dil yeterliliği için; 
 
a. TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde 
belgeye sahip olmak. Yurt içi veya dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan 
programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.  
 
b. TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde 
belgesi olmayan adayların, TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan Türkçe Dil Sınavında 100 
üzerinden en az 50 puan almaları ile Türkçe dil yeterliliğini kazanırlar. Bu sınavda başarısız olan 
adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki (2) yarıyıl süre tanınır ve bu süre içinde adaylar 
öğrenimlerine başlayabilirler. En az B2 düzeyinde belge alamayan adayların kayıtları 1 (bir) yıl sonunda 
silinir.  
 
c. Doktora programı adayı Türkçeden B2 düzeyi belgesine sahip değilse: Yurt içi veya dışında lisans ya 
da yüksek lisans eğitimlerini, başvurdukları Munzur Üniversitesi enstitü lisansüstü programının eğitim 
dilinde tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden yabancı dil şartı aranmaz. Doktora programlarına 
başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, YÖK ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir 
yabancı dil sınavından 55 puan almış olma şartı aranır. Yabancı dil belgesi bulunmayan doktora programı 
adaylarında, anabilim dalları tarafından ya da üniversite tarafından yapılacak ortak yabancı dil sınavından 
100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olma şartı aranır. 
 
(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir. 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi ve Kayıt 

 

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü  

MADDE 6 

(1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjandahilinde ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, 
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından 
öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim 
ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet 
maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet 
esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz. 

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat 
eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, 
EABD/EASD kurul görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. 

(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir kurumdan mezun olan öğrenci adayları için ALES veya bu 
sınava eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. Türkiye’deki bir öğretim kurumundan 
mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden ALES’e girme şartı aranır. Lisans diplomasıyla başvuran 
adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük sistemde 75), yüksek lisans 
diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 (100’ lük sistemde 80) 
olması gerekir. 

(4) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, 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 
evraklar şunlardır: 

a) 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. 

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca, lisansüstü programı 
yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları 
durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar.  

(6) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu kararlarıyla belirlenir. 

 

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt   

 

MADDE 7 

(1) Başvuru sonuçları internet ortamındaÜniversiteninve ilgili Enstitünün web sayfasında duyurulur.  

(2) Kayıtlar, ilgili Enstitünün web sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır.  

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

a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesi aslı veya Enstitüce onaylı 
örneği,  

b) Not durum belgesinin Enstitüce onaylı örneği, 

c) Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin Enstitüce onaylı örneği, 

d) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin Enstitüce onaylı örneği, 

e) Pasaportun Enstitüce onaylı örneği,  



f) Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,  

g) 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),  

h) Öğrenim ücretinin ödendiğinedair belge. 

i) Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya 
ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı (Bu öğrenciler için h maddesine gerek yoktur). 

 
 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Diğer hükümler  

MADDE 8 

(1) Munzur Üniversitesinin Lisansüstü Programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu öğrenciler için, ilgili 
Enstitünün Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 9 

(1) Bu Yönerge, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  

MADDE 10 

(1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  

 

 

 


