Ahi Evran Üniversitesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Disiplin Yönergesi
(Bu yönerge Senatonun 14.06.2017 tarihli ve 2017/11-02 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Ahi Evran Üniversitesine lisansüstü programlarına
yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Ahi Evran Üniversitesinde lisansüstü programlarda öğrenim
görmek için yurt dışından başvuran adayların seçimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
ilişkin 2922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Yükseköğretim Değerlendirme
Kurulunun 06/01/2010 tarihli kararı doğrultusunda, 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel
Kurul toplantısında oluşturulan ve 25/08/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
toplantısında değiştirilen yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve değişiklikleri
dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aday: Lisansüstü öğrenim görmek için Ahi Evran Üniversitesine yurtdışından başvuran
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını veya yabancı uyruklu kişiyi,
b) Enstitü: Ahi Evran Üniversitesinde bulunan Enstitüleri,
c) Müdür: Ahi Evran Üniversitesinde bulunan Enstitülerin müdürleri,
ç) Enstitü Kurulu: Ahi Evran Üniversitesinde bulunan Enstitülerin Kurullarını,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesinde bulunan Enstitülerin Yönetim
Kurullarını,
e) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi rektörünü,
f) Rektörlük: Ahi Evran Üniversitesi rektörlüğünü,
g) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adayların lisansüstü programlara ilişkin
kontenjanları, ilgili EABDK/EASDK’nun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir.

Başvuru Koşulları
MADDE 6- (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş
lisans veya tezli yüksek lisans diplomalarını, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı
notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe tercümelerini enstitüye teslim
etmeleri gerekmektedir.
(2) Başvuru esnasında lisans veya tezli yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından denklik
belgesi ibraz edemeyen adaylara, söz konusu belgeyi temin için 9 (dokuz) ay süre verilerek,
şartlı kayıt gerçekleştirilir. Bu sürenin sonunda söz konusu denklik belgesini ibraz edemeyen
adayın ilişiği kesilir.
(3) Doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlardan, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan
alınması zorunludur.
Yerleştirme
MADDE 7- (1) Lisansüstü programlara başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu adaylar ile
lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar
için bilim sınavları (yazılı ve/veya mülakat), ilgili Anabilim Dalının önerisi doğrultusunda,
sesli ve görüntülü iletişim araçları yoluyla yapılabilir.
Adayın başarı puanı hesaplamasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Yüksek lisans programı giriş sınavı başarı puanı (GSBP) en az 60, doktora programı
GSBP en az 65 olmalıdır.
b) Yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adaylar için
lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve bilim sınavı puanının %50’si esas alınır.
c) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran adaylar için lisans
mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i
ve bilim sınavı puanının %50’si esas alınır.
d) Bilim sınavından başarılı sayılabilmesi için adayın 100 üzerinden en az 50 alması
gerekir.
e) Adayların GSBP’nın eşit olması durumunda, lisans mezuniyet not ortalaması yüksek
olan adaya öncelik verilir.
(2) İlgili Anabilim Dalının önerisi doğrultusunda bilim sınavı (yazılı ve/veya mülakat) yerine
yüksek lisansa başvuranlar için lisans, doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans
diplomaları üzerinden değerlendirme yapılabilir. Diploma notları esas alınarak puanlama
yapılır, eşitlik durumunda mezuniyet tarihi sonra olan tercih edilir.

Eğitim Dili
MADDE 8- (1) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. YÖK’e bağlı
üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinden veya Türkçe yeterlik belgesi verme
konusunda yetkili olan diğer kurumlardan (Yunus Emre Enstitüleri gibi ) en az C1 düzeyinde
Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar, dil şartından muaf tutulur. En az C1 düzeyinde dil
belgesine sahip olmayanlar bir (1) yıl içinde Türkçe yeterlik dil belgesini ibraz etmek
zorundadır. Yeterlik belgesini ibraz edemeyenlerin kayıtları silinir. Lisans ya da tezli yüksek
lisans öğrenimini Türkiye’de Türkçe olarak tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden
Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilere, “Türkiye
Cumhuriyeti Tarafından Verilen Lisansüstü Eğitim Bursları İle İlgili Yönerge” esasları ve
Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili kararları uygulanır.
Danışmanlık
MADDE 9- (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu adaylar ile lisans
eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin
danışmanlıkları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için belirlenen kontenjanların
yarısı (%50) kadardır.
Ders Geçme ve Disiplin
MADDE 10- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin ders geçme ve disiplin işlemleri
Yükseköğretim Kurulu ve üniversitemiz yönetmeliklerine tabidir.
Harç Ücretleri
MADDE 11- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin dönemlik olarak ödeyecekleri öğrenim
harçları ilgili yılda Üniversite Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak belirlenir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Ahi Evran Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu Yönerge, kabul edildiği
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönerge Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

