
MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ  

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 

BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge‟nin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara başvuran “Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Adayları”nın başvuru, kayıt ve kabul şartlarıyla ilgili esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara başvuran Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının 

başvuru, kayıt ve kabul şartlarıyla ilgili işlemleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 

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

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 Yönetmeliğin 6‟ncı maddesinin „e‟ bendi, 

d) 20/04/2016 tarihli ve 29690 Resmî Gazete‟de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 21/10/2018 tarihli ve 30572 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi 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 hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge‟de geçen: 

a) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü, 

b) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu, 

c) Enstitü: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü, 



d) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu, 

e) TÖMER: Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezini, 

f) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

yabancı dil sınavlarını ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BaĢvuru 

 

BaĢvuruda Ġstenen Belgeler 

MADDE 5 – (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun 

olan ve lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adayları aşağıda belirtilen 

belgeleri, Enstitünün belirlediği takvim çerçevesinde Enstitüye teslim eder. 

a) Online başvuru belgesi dökümü, 

b) Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi ve 

denklik belgesi, 

c) Türkçe dil yeterliliğini gösteren ve aday öğrencinin durumuna uygun olan 

belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği, [Adaylar Türkçe dil bilgisi düzeyini 

üniversitelerin yapacağı Türkçe yeterlilik sınavından ya da TÖMER‟in yapmış olduğu 

sınavlardan başarılı olduklarını resmî olarak belgeledikten sonra (en az B2 düzeyinde) 

öğrenimlerine başlayabilirler. Türkçe dil bilgisi düzeyini sağlayamayan adayların kesin kayıt 

hakkı 1 yıl saklı kalır. 1 yıl içerisinde gerekli şartı sağlayan adaylar kesin kayıt yaptırıp 

öğrencilik hakkı kazanırlar]. 

d) Türkiye‟de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu 

öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz. 

e) GMAT veya GRE sınavlarından birinin sonuç belgesi 

f) Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi), 

g) 1 adet vesikalık fotoğraf, 

h) Türkçe tercümesi, noterden veya dış temsilcilikten onaylı lisans/yüksek lisans 

transkripti (Not durum belgesi), 

(2) Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu öğrenci adaylarından, anadili dışında 

YÖK tarafından kabul edilen dillerden herhangi birine ait, Yabancı Dil Sınavından veya 

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösterir 

sınav sonuç belgesi, 



(3)  Yabancı Dil programlarına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul 

tarafından eşdeğer kabul edilen Yabancı Dil Sınavı‟nın ilgili dil puanından yüz (100) 

üzerinden en az yetmiş (70) puan almış olmaları gerekmektedir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kabul ve Kayıt 

 

BaĢvuruların Değerlendirilmesi  

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili 

programın Anabilim/Anasanat Dalı kuruluna gönderilir. Anabilim/anasanat dalı tarafından 

belirlenmiş ve EYK tarafından onaylanmış sınav jürisi, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin öğrenci kabul şartlarına ve Anabilim/Anasanat 

Dalının belirlemiş olduğu özel şartlara göre adayları değerlendirir ve ilan edilmiş kontenjana 

hak kazanan adayları yedek listeyle birlikte Enstitüye bildirir. Bu adayların kabulü nihai 

olarak EYK tarafından karara bağlanır.  

(2) Mardin Artuklu Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı (ÜNİP vb.) 

olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından, ilgili 

programın Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile öğrenci olarak 

kabul edilebilirler. 

 (3) Eğitim dili Türkçe olan programlarda tezini yabancı dille hazırlamak isteyen 

yabancı uyruklu öğrencilerin, Yabancı Dil Sınavı‟ndan veya Üniversitelerarası Kurul 

tarafından eşdeğer kabul edilen bir sınavın ilgili bölümünden en az 55 puan almış olmaları 

gerekmektedir.  

Sonuçların Duyurulması 

MADDE 7 – (1) Açılmış olan kontenjanlara girmeye hak kazanmış adayların 

sonuçları internet ortamında ilgili enstitünün sayfasında duyurulur. 

(2) Kayıtlar, ilgili Enstitünün sayfasında ilan edilen tarihlerde ve Enstitü Öğrenci İşleri 

Birimince yapılır. 

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

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi (aslı), 

b) Transkript belgesi (aslı), 

c) Türkçe dil yeterliliğini gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan 

belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği, 

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

e) Pasaportun onaylı sureti, 



f) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi, 

g) İki adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 

h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Diğer hükümler 

MADDE 8 – (1) Mardin Artuklu Üniversitesi‟nin lisansüstü programlarına kabul 

edilen yabancı uyruklu öğrenciler için, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır. 

MADDE 9 – (1) Olağanüstü durumlar nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda 

kalanlar (mülteciler) için YÖK‟ün belirlediği diğer hükümler ile Senatonun belirlediği diğer 

kararlara göre başvuru, kabul ve kayıtlara dair değişiklikler yapılabilir. Bu yönergede 

belirlenmemiş hususlarda senatonun verdiği kararlar geçerli olur.  

Yürürlük 

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 


