
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ŞARTLARI ve İSTENECEK BELGELER
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ŞARTLARI
Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve 
Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının 
lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile 
referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dalı 
başkanlığınca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü 
programa kabul edilebilirler. Bu adaylardan ALES belgesi istenmez. Yabancı uyruklu 
adaylar için, yabancı dil Türkçe’dir.
Yabancı uyruklu adaylardan, merkezi (TÖMER) Türkçe sınavından 70 ve üstü puan 
alanlar veya Enstitü Yönetim Kurulu'nun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak 
Türk Dili yeterlik sınavından en az yetmiş puanı alanlar yüksek lisans ve doktora 
programına devam etme hakkı kazanırlar. Aksi halde, Türkçe öğrenmek için bir yıl 
izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavında başarılı 
olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt 
haklarını kaybederler.
Doktora Programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan, ana dilleri ve Türkçe 
dışında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı dillerin birinden YDS’den en 
az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Yabancı dilde öğretim 
yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar Türkçe sınavına ek 
olarak o öğretim dilinde de mülakat sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara 
ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı 
olamayan yabancı uyruklu aday başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını 
kaybeder.
Kayıtları alınan adayların, ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanlığınca lisansüstü
Programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları 
değerlendirilir.
Yetersiz bulunan adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınırlar. Yabancı uyruklu 
adayların vize ilintili işlem ve yükümlülükleri kendilerine aittir. İki dönem üst üste kayıt 
olmayan veya devamsızlıktan başarısız olanların kaydı silinir. 

ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENECEK BELGELER
1 Başvuru Formu(Adayın 10-16 Ocak 2017 tarihinde Enstitü web sayfasında açılacak 
olan
“Başvuru Sistemine Giriş” linkinden başvurusunu yaptıktan sonra sistemin vereceği 
çıktı)
2- Diploma ve Mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)
3- Not Döküm Belgesi/Transkript (Tercüme edilmiş)
4- Pasaport(Başvuruda), Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Kesin 
kayıtta)
5- Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi
6- Türkçe yeterlilik belgesi
7- 1 adet fotoğraf 


