
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ  

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç   

MADDE 1 –  (1) Bu Yönerge’nin amacı, Düzce Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü 

programlara yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını 

düzenlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2 –  (1) Bu Yönerge, Düzce 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’nun14 ve 65’inci maddeleri,  

b) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 

Öğrencilere İlişkin Kanunun 7’nci maddesi,  

c) 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye’de Öğrenim 

Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’in 6’ncı madde E bendi, 

d) 1/7/1996 tarihli ve 22683 Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,   

e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.06.2010 tarih ve 

B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.06-3069-021145 sayılı yazısı, 

f) Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 

1.fıkrası, 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.   

 

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen:   

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

b) Enstitü: Düzce Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri,  

c) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,  

d) GRE (Graduate Record Examination): Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,  

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

Giriş Sınavını,  

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

Sınavını,   

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

h) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,  

i) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,  

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

k) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,  

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,  

m) Üniversite: Düzce Üniversitesini,  

ifade eder.  

 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjan, Eğitim Dili, Başvuruda İstenen Belgeler ve Kabul Koşulları 

 

Kontenjan 

MADDE 5 – (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı 

başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile 

belirlenir. 

 

Eğitim dili 

MADDE 6 – (1) (Düzce Üniveristesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/101 

sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Lisansüstü eğitim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan 

adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir: 

a) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A, B ve C düzeyinde belge almış olmak, 

b) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan 

mezun olmuş olmak, 

c) Üniversite tarafından yapılacak Türkçe dil sınavında en az 100 (yüz) üzerinden 60 

(atmış)  puan almak, 

(2) Başvuruları alınan adayların, yukarıdaki belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları 

halinde Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı 

olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.  

(3) (Düzce Üniveristesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/101 sayılı kararı ile 

eklenmiştir.) Lisansüstü eğitim dili İngilizce / yabancı dil olan programlara başvuru yapan 

adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir: 

a) İngilizce, Almanca veya Fransız dillerinden herhangi birine ait ÜDS’den an az 55/100 

puan almış olmak yada Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS; TOEFL; 

IELTS; CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak, 

b) Yurt içi veya yurt dışında Lisans yada Yüksek Lisans eğitim dili İngilizce, Almanca 

yada Fransızca olan programlardan mezun olan adaylardan Yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. 

  

Başvuruda istenen belgeler ve kabul koşulları 

MADDE 7 – (1) (Düzce Üniveristesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/101 

sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından 

mezun lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, Düzce Üniversitesi internet 

sitesinde elektronik ortamda (online) başvuru yaparak aşağıda belirtilen belgeleri, akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında enstitü müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla teslim 

ederler.   

a) (Düzce Üniveristesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/101 sayılı kararı ile 

değiştirilmiştir.) Elektronik ortamda (online) dolduracağı ve onaylayacağı bir adet başvuru 

formu, 

b) Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan lisans veya yüksek lisans 

diploması (Türkçe tercümeli), 

c) Türkçe dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan 6. maddede 

belirtilen belgelerden birini aslı veya onaylı örneği, 

d) Transkript (not durum belgesi) ve transkriptin Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,  

e) ALES veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen GRE, GMAT 

vb. sınavlara ilişkin sonuç belgesi. ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıl, GRE ve GMAT 

sınavlarının geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. 

f) Pasaportun Türkçe’ye çevrili noterden onaylı fotokopisi, 

g) 1 (bir) adet fotoğraf, 



h) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge. 
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde her 

öğrenci alım yarıyılında değerlendirmeye ilişkin hususlar, Enstitü anabilim başkanlığının önerisi 
ve Enstitü Kurulunun kabulü ile Senato tarafından karara bağlanır, öğrenci alımı ilanında 
duyurulur. 

(3) Doktora programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde her öğrenci alım yarıyılında 
değerlendirmeye ilişkin hususlar, Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun 
kabulü ile Senato tarafından karara bağlanır, öğrenci alımı ilanında duyurulur. 

(4) Sanatta yeterlik programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde; ALES puanı ile 
birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö 
incelemesi sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar Enstitü ana sanat 
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kabulü ile Senato tarafından karara bağlanır. 

(5) Doktora programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde temel tıp puanı veya 
ALES puanı ile birlikte lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da 
değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların 
sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, 
uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve 
Enstitü Kurulunun kabulü ile Senato tarafından karara bağlanır. 

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü 
Yönetim Kurulu kararı ile 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, eğitim öğretimlerine 
bu yönerge hükümlerine göre devam eder. 

(7) Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın; 

          a) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde 

bulunması, 

          b) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir. 

          c) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin 

suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir. 

 
   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi, Kayıt ve Ücretlendirme 

 

Değerlendirme ve adaylara sonuçların bildirilmesi  
          MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru 
dosyaları, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre anabilim dalı başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir ve 
yeterli görülen adayların öğrenciliğine kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek 

lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından EYK kararı ile lisansüstü 

programlara öğrenci olarak kabul edilirler.   

(3) Üniversitemizin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek 

üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın anabilim dalı başkanlığı görüşü, 

EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler.   

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri EYK teklifi ve Üniversite 

Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. 

(5) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı 

çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.  

 

 

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt   

MADDE 9 –  (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin internet 

sayfasında duyurulur.  



(2) Kayıtlar, ilgili enstitülerin internet sayfasında ilan edilen tarihlerde ilgili Enstitü kayıt 

bürosunda yapılır.  

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

a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin noterden onaylı tercümesi ve denklik belgesi,  

b) Not durum belgesi (aslı),  

c) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,  

ç) Pasaportun onaylı sureti,  

d) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,  

e) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),  

f) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.   

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler 

içinde eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Diğer hükümler  

MADDE 10 –  (1) Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu 

öğrenciler için Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

(2) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük  

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge, 30.01.2014 tarih ve 2014/19 sayılı Karar ile Düzce 

Üniversitesi Senatosu’nun kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  

 

Yürütme  

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


