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T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Üniversitenin Enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü 
programlarına, yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt esaslarını 
düzenlemektedir. 

 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14. maddesi, 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği’nin 2/f maddesi hükümlerine ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun ilgili kararına 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Enstitü: Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü, 
b) Mütevelli Heyet: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
c) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite: Yaşar Üniversitesini, 
e) Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi: Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar 
Ofisini, 
f) Yabancı uyruklu öğrenci: Yabancı uyruklu olanları; 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 belgeleyenleri; 
doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluları; TC 
uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanları; 
KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE 
AL sınav sonuçlarına sahip olanları, 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Genel Esaslar 
 
Başvuru Şartları 
MADDE 4- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Enstitü tarafından yürütülen lisansüstü 
programlara, yalnızca bu yönerge kapsamında başvurabilir. 
(2) Yüksek lisans programına başvuran yabancı uyruklu öğrencinin, Yükseköğretim Kurumu 
tarafından denkliği tanınan üniversitelerden alınmış lisans diplomasına sahip olması; 
doktora/bütünleşik doktora programına başvuranların ise yine Yükseköğretim Kurumu 
tarafından denkliği tanınan üniversitelerden alınmış lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip 
olması şarttır. 
(3) Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına yapılan başvurularda, ana dili veya 
resmi dili İngilizce olanlardan yahut eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun 
olmuş olanlardan dil yeterlik şartı aranıp aranmayacağına, ilgili anabilim/ana sanat dalı 
başkanlıklarınca ayrıca karar verilir. 
(4) Dil yeterlilik şartı için geçerli sınav türleri ve alınması gereken asgari puan karşılıkları, 
yabancı uyruklu olmayan öğrenciler için geçerli olan hükümlere tabidir. Bir sonraki akademik 
yıldan itibaren geçerli olmak üzere; ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü 
Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile puan değerleri, değiştirilebilir. 
(5) Doktora/bütünleşik doktora programına başvuran yabancı uyruklu öğrencinin, eğitim 
diline ve yine başvurduğu programın eğitim diline bakılmaksızın, ana dili dışında İngilizce, 
Fransızca, Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca 
kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğeri bir puan almış olması şarttır. 
(6) Yabancı uyruklu öğrencinin Enstitüde yürütülen ve eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans 
programlarına başvurması halinde, Türkçe dil yeterliliği belgesine sahip olması şarttır. Bu 
belgeye sahip olmayanlar, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılan muafiyet 
sınavından başarılı olmak zorundadır. 
(7) Başvurduğu program için dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar, lisansüstü programa 
devam edebilmek için Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam ederek hazırlık 
programı sonunda yapılan sınavda başarılı olmak zorundadır. 

 
Kontenjan 
MADDE 5- (1) Her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi Enstitü lisansüstü programlarına 
kabul edilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, aksi ilgili anabilim/ana sanat dalı 
başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü kurulu tarafından karara bağlanmadığı sürece yabancı 
uyruklu olmayan öğrenciler için ilan edilen kontenjanın yarısıdır. Enstitü Kurulu, anabilim/ana 
sanat dalları için ilan edilen kontenjanlardan diğer anabilim/ana sanat dallarına yahut ilgili 
anabilim/ana sanat dalı için yabancı uyruklu öğrenci ve yabancı uyruklu olmayan öğrencileri 
için geçerli kontenjanları arasında aktarma yapabilir. 

 
Öğrenim ücreti 
MADDE 6- (1) Öğrenim ücretleri, her eğitim-öğretim yılında mütevelli heyeti tarafından 
belirlenir. 
(2) Mütevelli Heyetince Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan yabancı 
uyruklu öğrencilerin ücretlerinde indirim yapılabilir veya kendilerine çalıştırma, araştırma ve 
benzeri burslar verilebilir. 
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Ön Başvuruda ve Kesin Kayıtta İstenen Belgeler 
MADDE 7- (1) Ön başvurularda adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Başvuru formu 
b) Kimlik belgesi veya pasaportun kimlikle ilgili sayfasının fotokopisi 
c) Özgeçmiş 
ç)    Lisans/Yüksek lisans diplomalarının fotokopisi ve Türkçe veya İngilizce tercümesi   
(Diplomanın aslının ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesinin kayıt sırasında 
ibrazı şarttır) 
d) Onaylı transkript örneği ve ders içeriklerini gösteren belge 
e) Referans mektubu 
f) Dil yeterlik durumu hakkında belge (varsa veya doktora programlarına yapılan 

başvuruları için zorunlu olduğu üzere) 
(2) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Diploma (varsa aslı veya geçici mezuniyet belgesi) ve onaylı Türkçe veya İngilizce 
tercümesi; 

b) Yükseköğretim Kurumunca lisans veya yüksek lisans diplomasının denkliğinin 
tanındığına dair belge; Kayıt sırasında henüz denklik başvurusu sonuçlanmamışsa, 
denkliğin kabul edilmemesi halinde bütün haklardan feragat edildiğine, kaydının iptal 
edilmesine muvafakat edildiğine dair taahhütname; 

c) Transkript aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi; 
ç)   Eğitim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliliğini gösteren sınav sonuç 
belgesi; 
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için (varsa) Türkçe yeterlilik belgesi; 
e) Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti; 
f) Pasaport sureti; 
g) 8 adet fotoğraf; 
ğ)  Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont. 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme 
MADDE 8- (1) Enstitü lisansüstü programlarına ön başvurular, ön başvuruda gerekli tüm 
belgelerle birlikte Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisine yapılır. Uluslararası İlişkiler ve 
Programlar Ofisi, ön başvuru dosyalarını varsa eksiklikler de tamamlattırıldıktan sonra, 
değerlendirilmek üzere Enstitüye havale eder. Enstitünün ilgili anabilim/ana sanat dalı 
başkanlığının görüşü de alınarak yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulü, sadece Enstitü 
yönetim kurulu kararı ile olur. 
(2) Başvurunun sonucu, Enstitü tarafından Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisine bildirilir 
ve kayıt hakkı kazananlara Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi aracılığıyla Enstitünün 
kabul mektubu; kayıt hakkı kazanamayanlara ise ret mektubu gönderilir. Kendilerine kabul 
mektubu gönderilen uluslararası öğrenciler, kayıt için gerekli olan belgeleri Enstitünün 
akademik takviminde belirtilen kayıt tarihleri arasında, Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 
şahsen teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. 
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Son Hükümler 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 9- (1) Enstitü lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, 
Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 
(2) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat 
uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 10- (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip Mütevelli 
Heyetince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05/11/2020 tarih ve 08 sayılı  
Mütevelli Heyeti kararı ile onaylanmıştır. 
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