Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
--Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Adaylardan Türkçe dil seviyelerinin tespiti için Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını
belgeleyenler, Türkçe dil koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversite tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit
sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını
belgeleyen adaylar, Türkçe dil sınavından muaf tutulur.
--Doktora adaylarının, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin
birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
--Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu
adaylar gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
--Adaylar, diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, yüksek lisans programları için bir, doktora programları için bir tercih yapabilir.
--Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği
kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
--Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların lisans/yüksek lisans

mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
Başarı Değerlendirilmesi
Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı değerlendirmesi lisans/yüksek lisans transkript notuna göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama alınarak
yapılır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci başvurusunda istenen belgeler şunlardır:
Yabancı Uyruklu Başvuru Formu (Enstitü web sayfası “Formlar-Başvuru Formları” kısmından indirebilirsiniz.
BİR ALT EĞİTİMİNİ TÜRKİYEDE TAMAMLAYAN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ İÇİN BAŞVURU
EVRAKLARI:
1-Yabancı Uyruklu Başvuru Formu
2-Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti
3-Not Döküm belgesi onaylı sureti
4-Pasaport onaylı fotokopisi (Başvuruda)
5-Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği
(kesin kayıtta) *
6-Türkçe yeterlik belgesi onaylı sureti

BİR
ALT
EĞİTİMİNİ
TÜRKİYE
DIŞINDA
TAMAMLAYAN
YABANCI
UYRUKLU
ÖĞRENCİ
BAŞVURU EVRAKLARI:
1-Yabancı Uyruklu Başvuru Formu
2-Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti
(Tercüme edilmiş)
3-YÖK Tanınma Belgesi
4-Not Döküm belgesi onaylı sureti (Tercüme edilmiş)
5-Pasaport onaylı fotokopisi (Başvuruda)
6-Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin
kayıtta) *
7-Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi onaylı
sureti

8-Türkçe yeterlik belgesi onaylı sureti
* Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere, öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere dış temsilciliklerimizce
verilen giriş müsaadesidir.

Anabilim/Anasanat Dalı
& Bilim Dalı

Program

Yabancı Uyruklu
Öğr. Kontenjanı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Özel Şartlar

Eğitim Yönetimi
Türk Dili ve Edebiyatı

Tezli Yüksek Lisans
Doktora

1
1

Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Coğrafya

Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Doktora

1
1
1
1
1

Tezli Yüksek Lisans
Doktora

1
1

Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak.
Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İşletme Bölümü mezunu olmak.
Tarih Bölümü Mezunu olmak.
Tarih Anabilim Dalında veya Tarih Anabilim Dalına bağlı bilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak.
Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İşletme
Tarih

Temel İslam Bilimleri

Not: Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları; gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen yapılacaktır.

