
 

 

T.C. 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 

BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1 (1) Bu Yönerge’nin amacı, Kastamonu Üniversitesinde yürütülen lisansüstü 

programlara yabancı uyruklu öğrenci adaylarının kontenjan, başvuru, kabul ve kayıt şartlarını 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 
MADDE 2 –(1)  Bu Yönerge, Kastamonu Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara 

yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin kontenjan, başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini 

kapsar. 

 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 

a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 ve 65’inci maddelerine, 

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

İlişkin Kanunun 7’nci maddesine, 

c) 30/04/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye’de Öğrenim Gören 

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

ç) 20/04/2016 tarihli ve 29690 Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine, 

d) 24/06/2015 tarihli ve 2015-14/98 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Kastamonu 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Usul ve Esaslarına, 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Enstitü: Kastamonu Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri, 

b) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

c) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu, 

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu, 

e) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

f) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini, 

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ğ) EABD: Enstitü Anabilim Dalını, 

h) EASD: Enstitü Anasanat Dalını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjan, Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler 

Kontenjan 
MADDE 5 – (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi, 

ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile belirlenir. 

 

 



 

 

 

Başvuru 
MADDE 6 – (1) Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmesi için 

adayın; 

a) Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarında yer alan 

başvuracak adaylara ilişkin şartları sağlaması,   

b) YÖK tarafından tanınan üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun 

olması gerekir. 

 

Başvuruda istenen belgeler 
MADDE 7 – YÖK tarafından tanınan üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans 

programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adayları 

aşağıda belirtilen belgelerle, ilgili enstitülerin belirledikleri takvim çerçevesinde enstitü 

müdürlüklerine şahsen müracaat ederler ya da ilgili enstitü müdürlüğünün internet sayfasından 

çevrimiçi (online) başvuruda bulunurlar;   

 Başvuru Formu (İlgili Enstitünün internet sayfasından temin edilecektir), 

 Üniversitelerden alınmış diploma ya da mezuniyet belgesinin (yüksek lisans programları için 

lisans diploması ya da mezuniyet belgesi; doktora programları için lisans ve yüksek lisans 

diploması ya da mezuniyet belgeleri) hem aslının hem de Türkçe tercümesinin Türkiye 

Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya Eğitim Müşavirliği’nden onaylı ya 

da T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylanmış birer örneği),  

 Not döküm (Transkript) belgesinin aslı ve Türkçe tercümesinin Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya Eğitim Müşavirliği’nden onaylı veya T.C. Adalet 

Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylanmış örnekleri (lisans/yüksek lisans), 

 Kimlik belgesi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının onaylı Türkçe tercümesi), 

 İlgili Enstitünün internet sayfasında yer alan Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim 

yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup) (Türkçe veya İngilizce), 

 İlgili Enstitünün internet sayfasında yer alan özgeçmiş formu (Türkçe veya İngilizce), 

 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf, 

 TÖMER’den son 3 (üç) yıl içerisinde alınmış C1 veya 65/100 düzeyinde Türkçe yeterliği 

gösterir belge (varsa), 

o Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumunun Türkçe programından mezun olan Yabancı 

Uyruklu adaylar için Türkçe Dil şartı aranmaz. 

o Program dili Türkçe olmayan bölümlere yapılan başvurularda Türkçe Dil şartı aranmaz. 

 İlgili program dilinde Yabancı Dil yeterliğini gösterir belge (varsa), 

o Program dili Türkçe olan bölümlere yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

o Lisansüstü programlara başvuru yapacak Yabancı Uyruklu Adaylardan, T.C. Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanmış olan Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlikleri belgesinde yer alan sınavlardan İngilizce için ÜDS/KPDS/YDS’den 55/100 

veya dengi veya Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan 

yeterlik sınavından 60/100; belgede belirtilen diğer dillerden ise B1 düzeyinde bir puan 

almış olma şartı aranır.  

o Bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan programla aynı dilde eğitim veren 

programından mezun olan Yabancı Uyruklu adaylar için ilgili yabancı dil şartı aranmaz. 

 Başvuruda bulunan aday dil yeterliğini gösteren belgeye sahip değilse, kesin kayıt tarihinden 

itibaren 2 (iki) yarıyıl içinde dil yeterliği şartının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Belirtilen süre sonunda dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı silinir. 

 Aday dil yeterliği şartını sağlayana kadar kaydolduğu programdan ders alamaz. 

 Lisansüstü programlara başvuran adayların genel not ortalaması yüksek lisans programları 

için 2.50/4.00, doktora programları için 2.75/4.00 veya Yükseköğretim Kurulu 4’lük 

Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları belgesindeki dengi olmalıdır. 



 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt 

 

Değerlendirme ve adaylara sonuçların bildirilmesi 
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili 

programın Anabilim Dalı Kurulu tarafından (başvurunun alan dışı veya alan içi müracaat konumu 

ve başvuruya uygunluğu açısından) bir bütün olarak değerlendirilir. Giriş sınavı başarı notunun 

hesaplanmasında, yüksek lisans başvurularında lisans mezuniyet not ortalamasının % 80’i ve dil 

puanının % 20’si değerlendirmeye alınır. Doktora başvurularında ise yüksek lisans not 

ortalamasının %80’i ve dil puanının %20’si değerlendirmeye alınır. Toplam puanın 100 

üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanır ve 

belirlenmiş olan kontenjan dâhilinde öğrenciliğe 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 edilebilirler. 

(3) Kastamonu Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşma veya protokoller kapsamında lisansüstü 

öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın EYK kararı ile 

öğrenci olarak kabul edilebilirler. 

(4) Öğrenci, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yabancı uyruklu öğrenci katkı payını 

ödemekle ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.  

 

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt 
MADDE 9 – (1) Başvuru sonuçları ilgili enstitülerin internet sayfasında duyurulur. Kayıtlar, ilgili 

enstitülerin internet sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır. 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır; 

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi aslı veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından 

onaylanmış sureti 

b) Not dökümü (transkript) belgesinin aslı veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından 

onaylı sureti,  

c) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı 

noterler tarafından onaylı sureti, 

ç) Pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfaların T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler 

tarafından onaylı Türkçe tercümesi,  

d) Lisansüstü program dilinde alınmış dil yeterliğini gösteren belge (varsa), 

- Program dili Türkçe olan bölümler için adayların, Kastamonu Üniversitesi TÖMER veya 

Türkiye’deki bir başka Yükseköğretim Kurumunun Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinden son 3 (üç) yıl içerisinde alınmış C1 veya 65/100 düzeyinde 

Türkçe yeterliklerini belgelemeleri gereklidir. İlgili koşulu sağlayamayan adaylar EYK 

kararı ile Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. Türkçe dil şartını yerine getiren öğrenciler 

lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilirler.  

 Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumunun Türkçe programından mezun olan 

Yabancı Uyruklu öğrenciler için Türkçe Dil şartı aranmaz. 

 Program dili Türkçe olmayan bölümlere yapılan başvurularda Türkçe Dil şartı 

aranmaz. 

- Program dili Türkçe olmayan bölümlere başvuru yapacak Yabancı Uyruklu Adayların, 

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanmış olan Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri belgesinde yer alan sınavlardan İngilizce için 



 

 

ÜDS/KPDS/YDS’den 55/100 veya eşdeğer bir puan aldığını veya Kastamonu 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından 60/100; 

belgede belirtilen diğer dillerden ise B1 düzeyinde bir puan aldıklarını belgelemeleri 

gereklidir. İlgili koşulu sağlayamayan adaylar EABD/EASD’nın görüşleri ve EYK kararı 

ile ilgili programın dilinde hazırlık sınıfına alınırlar. İlgili programın dil şartını yerine 

getiren öğrenciler lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilirler.  

 Bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan programla aynı dilde eğitim veren 

programından mezun olan Yabancı Uyruklu adaylar için ilgili yabancı dil şartı 

aranmaz. 

 Program dili Türkçe olan bölümlere yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

e) Başvuruda bulunan aday dil yeterliğini gösteren belgeye sahip değilse, kesin kayıt tarihinden 

itibaren 2 (iki) yarıyıl içerisinde dil yeterliği şartının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Belirtilen süre sonunda dil yeterliğini sağlayamayan öğrencinin kaydı silinir. 

f) Aday dil yeterliği şartını sağlayana kadar kaydolduğu programdan ders alamaz. 

g) Kayıt olduktan sonra 10 gün içerisinde İl Göç İdaresi’nden alınacak oturma izni ve yabancı 

uyruklu kimlik numarası (YU numarası) için gerekli müracaatı yaptığını gösterir evrak. 

ğ) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf (6 

adet),  

h) Öğrencinin mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir banka dekontu, 

ı) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge, Devlet bursu ile gelen öğrenciler için 

ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından, ülke elçiliklerinden veya resmi 

kurumlardan alınacak olan resmi yazı. 

.i) Genel sağlık sigortasını gösterir belge (kesin kayıttan sonra alınır). 

j) T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet veya Üniversite hastanelerinden alınmış 

zihinsel ve ruhsal bir engelinin, bulaşıcı veya devamlı bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol 

veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten son bir ay içinde alınmış sağlık kurulu 

raporu. Ayrıca Sağlık Hizmetleri ile ilgili bölümlere yönelik istenebilecek ek testler veya "Tam 

Portör Raporu". 

 

Yatay Geçiş 

Madde10 - (1)Üniversitenin bir lisansüstü programına başka bir üniversiteden yapılacak 

yatay geçişlerde, yürüklükte olan Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu 

yönergenin öngördüğü başvuru ve kabul şartları esas alınır. 

 

Bilimsel Hazırlık 

Madde 11 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü 

doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 - (1)  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Kastamonu Üniversitesi lisansüstü 

programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için “Kastamonu Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Usul ve Esasları” geçerlidir. 

 

 

 

 



 

 

Yürürlük 
MADDE 13 - Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE 14– 24/06/2015 tarihli ve 2015-14/98 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren 

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Usul ve Esaslarında yer alan Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Kabulüne ilişkin Altıncı Bölümü bu yönergenin Senato’da kabul edildiği 

tarih itibariyle yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme 
MADDE 15- Bu Yönerge hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür. 


