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Toplantr Tarihi:24l09 12020 Toplantr Sayrsr: 584
KARAR 3. "Mulla Srtkr Kogman Universitesi Uluslararasr Ogrenci Adaylannrn Lisanstistti

Programlara Baqvuru, Kabul ve Kayrt iglemlerine iligtln Ydnerge"nin metninin gdr0gtilmesi ele

ahndr.

Yapr lan griri.igmeler sonucunda;

"Mu[la Srtkr Kogman Universitesi Uluslararasl Olrenci Adaylannrn Lisansi.istii Programlara

Baqvuru, Kabul ve Kayrt iglemlerine itigtin Yrinerge"nin E!!j1!g (5 sayfa) belirtildipi gekilde

kabuliintin uygun olduguna oybirli[iyle karar verildi.
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ULUSLARARASI OGNTNCi .q.DA.YrARIIvn risansUsrU PRoGRAMLARA

BA$vuRU, KABUL vE KAyrr igr,nulnnixn ili$rix yonnncr

siRiNci soLUNr
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amag ve kapsam
MADDE I - (l) Bu Ytinerge, Mulla Srtkr Kogman Universitesine balh Enstitiilerde

ytirtittilen lisansiistti programlara uluslararasr <ifrenci adaylarrnm bagvuru, kabul ve kayrt
iglemlerine iligkin usul ve esaslan diizenler.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Ydnerge; 4/llll98l tarihli ve 2547 sayrh Yiiksekcisretim

Kanunu'nun 14 tincii maddesi ile 201412016 tarihli ve 29690 sayrh Resmi Gazete'de
yayrmlanan Lisansiistii Elitim ve O$retim Ydnetmelili'nin 35 inci maddesinin ikinci fikrasrna
dayanrlarak hazrlanmr gtrr.

Tanrmlar
MADDE 3 - (l) Bu Ycinergede gegen;

a) Aday: Mulla Srtkr K,ogman Universitesi Enstittlerine baqvuran uluslararasr dlrenci
adaymr,

b) Enstitii: Mu[la Srtkr Kogman Universitesine baph lisansiistii egitim-<igetim faaliyeti
yiiruten enstitiileri,

c) Enstitti Anabilim/Anasanat Dah (EABD/EASD): Mulla Srtkr Kogman Universitesi
biinyesindeki enstitii anabilim/anasanat dallanm,

9) Enstitti Anabilim/Anasanat Dah Bapkanh[r (EABDB/ESADB): Mugla Srtkr Kogman
universitesi btinyesindeki enstitti anabilim/anasanat dah bagkanhklanru,

d) Enstitii Kurulu: ilgili enstiru kurulunu,
e) Lisansiistii Program: Yiiksek lisans ve doktora dtizeyinde e[itim-dlretim

faaliyetlerinde bulunan programlan,
f) OSW: Olgme, Segme ve Yerlegtirme Merkezi Bagkanhfrm,
g) Rektdr: Mulla Srtkr Kogman Universitesi Rektdriinii,
g) Senato: Mu[la Srtkr Kogman Universitesi Senatosunu,
h) Tiirkge Olretim Merkezleri: YOK ve Milli Elitim Bakanhgr'ndan onayh Tiirkge

elitimi vermeye yetkili merkezler ile Yunus Emre Enstitustinu,
r) Uluslararasr Ofrenci: Tiirkiye Cumhuriyeti vatandagr olmayan veya gifte vatandaghlr

olan Tiirkiye Cumhuriyeti vatandagr olan kigiyi,
i) Uluslararasr Ogrenci Kabul Komisyonu: Enstitti Anabilim/Anasanat Da|

Bagkanlt$mca olugtunrlan en M ig en fazla beg kiqilik aday bagvurulannr de[erlendiren
komisyonu,

j) Universite: Mulla Srtkr Kogman Universitesini,
k) Yabancr Dil/Tiirkge Hazrrhk Programr: MuSla Srtkr Kogman Universitesi Yabancr

Diller Ytiksekokulunda verilen yabancr dil/Ttirkge efitimini,
l) Yabancr Diller Ytiksekokulu: Mugla Srtkr Kogman Universitesi Yabancr Diller-Of

Yi.iksekokulunu,
m) YDS: Yabancr Dil Seviye Tespit Smavrnr,
n) YOK: Yiiksek6fretim Kurulunu ifade eder.
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o) Y6netim Kurulu: ilgili enstitti ycinetim kurulunu
ifade eder.

iriNci sOLUnd
Lisansiistii Programlar igin Kontenjan Belirlenmesi, Programlara

Bagvuru $artlan ve Ydntemi

Kontenjan
MADDE 4 - (l) Lisanstistti programlara almacak Uluslararasr Olrenci sayrsr,

EABD/EASD'lerin teklifi, ilgili Enstitii Kurulu'nun karan ve Senato onayr ile belirlenir.
Bagvuru gartlan
MADDE 5 - (l) Bu Ydnerge kapsamrnda lisansiistii programlara bagvurabilmek igin

adaylann Uluslararasr Ogrenci statiisiinde olmasr gerekir.
(2) Lisanstistii programlara baqvrrru iglemleri igin YOK tarafindan kabul edilen

Yundrgmdan Ogrenci Kabultine itigkin Esaslar r:ygulanrr.

(3) Adaylann, iiniversitelerin lisans/yiiksek lisans programlanndan meztrn olmalan
gerekir. Yiiksek lisans programlanna bagvuru lisans derecesi, doktora programlarrna baqvuru

ise lisans veya yiiksek lisans derecesi ile yaprlrr. Lisans d.erecesi ile bUtiinlegik doktora

programlanna 6$enci kabul edilebilir. Bu dururnda Lisansiistii Egitim ve Ogretim

Yrinetmelilinin ilgili htikiimleri uygulanrr.
(4) Adaylann, yabancr dilde ya da Ttirkge epitim veren programlarda e[itimi takip

edebilecek diizeyde dil bilgisine sahip olmalan gerekir.

Bagvuru
MADDE 6 - (l) Senato tarafindan belirlenen bagvuru gartlan, bagvuru tarihleri,

bagvuruda istenecek belgeler ve kontenjanlar, ilgili Enstittiniin web sayfasrnda ilan edilir.
Baqvurular, ilanda belirtilen tarihler arasrnda. ilgili Enstitiiniin web sayfasr iizerinden yaprlrr.

Bagvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan adal'lann bagvurulan delerlendirmeye almmaz.

(2) Adaylar, ilan edilerr kontenjanlar dahilinde sadece bir programa bagvuru yapabilir.
Bagvuruda istenen belgeler
MADDE 7 - (l) Lisanstistii programlara bagvuru igin ilgili Enstitiintin web sayfasrnda

yer alan bagvuru formu dc,ldurulur ve bu forma ek c,larak aga[rdaki belgeler yiiklenir:
(a) Lisans velveya yiksek lisans diplomasrmn Tiirkge veya ingilizceye gevrilmig

Tiirkiye Cumhuriyeti BtlyiikelqilikleriiKonsolosluklanndan veya noterden onayh diploma

fotokopisi, denklik belgesi ya da Apostil'e taraf olan iilkeler iqin Apostil mtihtirii, taraf olmayan

iilkeler igin ise Drgigleri Bakanhsr onayl, lisans .reya ytiksek lisans diplomasr almamtq son

yanyil adaylann mezun olacaklan tarihi gdsteren, rigrenim grirmekte oldulu ytiksekdlretim
kurumu tarafindan verilen rcs:ni bir belge,

b) Lisans/yiiksek lisans transkriptin Tiirkge veya ingilizceye gevrilmig Tiirkiye
Cwnhuriyeti Biiytikelgilikleri/Konsolosluklarindan veya noterden onaylt fotokopisi, Apostil'e
taraf olan iilkeler igin Apostil miihtirii, taraf oimayan tilkeler igin ise Drgigleri Bakanh$ onayl,

c) Kimlik belgesinin veya pasaportun kimlik ile ilgili sayfasrrun fotokopisi,
g) I adet vesikahk fotograf,
d) t adet referans rncktubu (lisans egitirnir.de ders aldrgr dlretim iiyelerinden),
e) Ozgegmig,
fl Varsa yabancr dil/Ttrkge dil yeterlifinr g<isterir belge,
g) Varsa YOK onayh okul tamma belgesi,



!) Gtizel sanatlar velveya mimarhk alanlan igin adayrn sanatsal gahgmalarrm igeren
bir portfolyo.

Dil yeterlik durumu
MADDE 8 - 0) Lisanstistti programlara kayrt yaptrran rilrencilerin dil yeterlikleri igin;
a) E[itim dili Tiirkge olan programlara bagvuran adaylann Tiirkge Olretim

Merkezleri'nden enazB2 seviyesi dil sertifikasrna sahip olmalan,
b) Bu belgeye sahip olmayan adaylar igin Yabancr Diller Ytiksekokulu tarafindan

yaprlacak Ti.irkge seviye tespit srnavmdan 100 iizerindenenaz 60 puan almalan gerekir.
(2) Epitim dili Ttirkge olan bir iiniversitede elitimini tamamladr[rm belgeleyen adaylar

Ttirkge Dil srnavrndan muaf tutulurlar.
(3) Yabancr bir dilde elitim yaprlan lisanststii programlar igin adaylarrn YDS'den en

az 65 pvarr, OSYM tarafindan gegerlili kabul edilen smavlardan egde[er puan veya Yabancr
Diller Ytiksekokulu tarafindan yaprlacak yabancr dil seviye tespit smavmdan 100 iizerinden en
az 65 puan almalan gerekir. Resmi dili ilgili program dili olanlar ve yurtigi/yurtdrgrnda ilgili
program dilinde epitim alan adaylardan yabancr dil yeterlik $arh aranmaz.

(4) Yabancr bir dilde e$itim yaprlan lisansiistii programlarda dil yeterligini
saSlayamayan adaylar dil yeterlik belgelerini cing<iriilen siire igerisinde ilgili Enstittiye teslim
etmek zorundadrr.

(5) Bilim alam bir yabancr dil olan anabilim dailannda ytiksek lisans ve doktora
programlanna bagvuran adaylann, YDS'den en az 80 puan, aynca doktora igin bilim alamyla
ilgili yabancr dilden farkh bir dilden YDS'den enaz55 puan, OSYM tarafindan gegerlili kabul
edilen yabancr dil srnavlanndan egde[er puan almalan gerekir.

(6) Osrencilere, Ttirkge/Yabancr dil yeterlik belgeleri igin Ydnetim Kurulu karan ile
kayrt tarihinden itibaren en fazla iki yanyrl siire verilir.

UqUxcti n0ltitvt
Bagvurularrn Deferlendirilmesi, Sonuglandrrrlmasr ve

Kesin Kayrt iqlemleri

Bagvurulann de[erlendirilmesi
MADDE 9 - (l) .ddaylann lisanstist{i programlara bagvurulanmn de[erlendirilmesi,

Enstitii web sayfasrna yiiklenen bagvuru evlakt iizerinden yaprlrr.

(2) Bagvurular, EABDB/EASDB tarafindan olugturulan EABD/EASD Uluslararast

Ogrenci Kabul Komisyonu tarafindan de[erlendirilir. De$erlendirme, adaym genel not

ortalamasr, varsa dil smav baqan notu !'e lefeiaus rnektubu dikkate ahnarak ilan edilen

kontenjan datrilinde yaprlrr" Delerlendirme sorlu'iu bir tutanzr-kla ilgili Enstitiiye iletilir.
(3) EABD/EASD Uluslararasr Oprenci Kr.tr*l iiomisyonunun gerekli gdrmesi halinde,

adaylar ile aynca internet i,izerinden gevrimigi uygulamalar ile gtiriinttilii mtilakat yaprlabilir.

Yaprlan gdrtigmeler ilgifi EAI]D/IDASD Uluslararasr Olrenci Kabul Komisyonu tarafindan

kayrt altrna almrr.

(4) Yurtigi veya yurt drgrnciaki kurum ve kuruluglardan lisanstistii burs alan uluslararast

6genciler, delerlendirme siirecine tabi tutulmacian EAtsDB/EASDB'nin uygun gdriigii,

Ydnetim Kurulunun dnerisi ve Rektcir onayr ile ilgili lisansi.istti programa kabul edilebilir.



Bagvurulann sonuglandrrilmasr ve ilanl
MADDE l0 (l) EABDB/EASDB tarafindan gdnderilen adaylara iligkin

de[erlendirme sonuglarr Ydnetim Kurulunca karara ballanrr ve ilgili Enstitiintin web

sayfasrnda ilan edilir.
(2) Enstittiniin web sayfasrnda kabul igin ismi ilan edilen adaylar kesin kayrt hakkr

kazanr.
(3) Kesin kayrt igin kabul edilen adaylann e-posta adreslerine ilgili Enstitti tarafindan

resmi kabul belgesi gonderilir.
Kesin kayrt iglemleri
MADDE ll - (1) Lisarrsi.isti.i prograniara kesin kayrt agamasmda istenen belgeler

qunlardrr:

a) Lisans veya yiiksek iisans diplomasrmn T{irkiye Cumhuriyeti
Biiyiikelgilikleri/I(onso losluklanndan veya noterden onayh 6rne!i,

b) Lisans veya yiiksek lisans diplomasrnrn Tiirkge veya ingilizceye gevrilmig Tiirkiye
Cumhuriyeti BiiyiikelgilikleriA(onsolosluklanndan veya noterden onaylt terctimesi,

c) Apostile taraf olan Lilkelerden bagvuran adaylann belgelerinde Apostil mtihiirtintin

bulunmasr garttrr. Taraf olmayan tilkeler igin ise Drgigleri Bakanh[rmn ilgili birimlerinin
onayuun olmast gerekir.

g) Adayrn mezun oldufu tiniversitenin YOK tarafindan tamndr$rna dair "Okul Tamma

Yazlsl" (bu belge ikinci yanyrhn sonuna kadar sa$lanmak zorundadrr),

d) Salhk alanlanna bagvuran adaylar igin "Diploma Denklik Belgesi" (Bu belge ikinci

yanyrhn sonuna kadar sallanmak zorundadtr),

e) Transkriptin ash ve Tiirkge veya ingilizceye gevrilmiq Tiirkiye Cumhuriyeti

Btiytikelgilikleri/Konsolosluklanndan veya noterden onayh tirne$i,

f) Yabancr dilde elitim yaprlan lisanstistii programlar igin yabancr dil belgesi,

g) Egitim dili Ttirkg,: olan programlar igin Trirkge Ogretim Merkezleri sonug belgesi

veya Universite tarafindan yaprlan Tiirkge seviye tespit srnavl sonuq belgesi,

!) Ttirkiye Cumhuril'eti'nin taraf olclugu anlagmalarlaya da Bakanlar Kurulu karanyla

vizeden muaf tutulmayan iilkelerin vatandaqlan igin, Tiirkiye Cumhuriyeti

Btiyiikelgiliklerinden/ Konsolosluklanndan ahnacah Ofrenr:i Vizesi ya da gegerli ikamet izni,

r) Resmi kimlik ya cla pasaportun kimlik bilgilerini gosteren sayfastnm Tiirkiye

Cumhuriyeti Biiyiikelgilikleri/l(onsolosluklanndan veya noterden onaylanmrq tirneli,

i) ikametgdtr belgesi,
j) 4 adet vesikalk fotograf,

k; Universite Ydnetim K.urulunun her yrl belirledili dgrenim iicretinin Odendiline dair

dekont veya burs belgesi.
(2) Adaylar sadece bir lisansiistii programa l'.ayrt yaptrrabilirler.

Kaydrn silinmesi
MADDE 12 - (1) Kayrt esnasmda ve sonras,nda kogullarr sallamadrpr veya yanhg

beyanda bulundulu tespit eclik,n adaylann kayrtlan.. ilgiii Yonetim Kurulu karan ile silinir.

(2) Kayrt tarihinderr itibaren, higbir mazerel.i buhrnmakstztn iist tiste iki yarryrl siiresince

ders kaydr yapmayan ve ikamet izni almayan <i[rencinin kaydr, ilgili Ydnetim Kurulu karan ile

silinir.
(3) Bu Y6nerge ile tamnan veya itgili Ycinetinr llurulu-,lun tamdr[r s0re iqinde gerekli

belgeyi getirmeyen veya iglemi yapmayan <i[rencinirr kaydr, ilgili Y<inetim Kurulu karan ile

silinir.



oOnoUNcU n0rUnn
Qegitli ve Son Hiikiimler

Olrenim iicreti
MADDE 13 - (1) Ogrenim iicretleri her yrl Universite Yonetim Kurulu tarafindan

belirlenir.
Hiikiim bulunmayan durumlar
MADDE 14 - (l) Bu Y<inergede hi.ikiim bulunmayan durumlarda, Yiiksek<iSretim

Kurulu tarafindan kabul edilen Yurtdrgrndan Ogrenci Kabultine itigtin Esaslar, YOK kararlan,
Mulla Srtkr Kogman Universitesi Lisansiistti Efitim-Ogretim Y6netmelili, Mulla Srtkr
Kogman Universitesi Yabancr Dil E[itim-Olretim ve Smav Ydnetmelili, ilgili diler mevzuat
htikiimleri ve Senato kararlan uygulanrr.

Yiiriirliik
MADDE 15 - (1) Bu Y<inerge, Mu$la Srtkr Kogn'lan Universitesi Senatosu tarafindan

kabul edildiSi tarihten itibaren yiirtirlii[e girer.
Yiiriitme
MADDE 16 - (1) Bu Ycinerge hi.iktimierini Mugla Srtkr Kogman Universitesi Rektriru

viiriitiir.


