HİTİT 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, Hitit Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara
yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönerge, Hitit 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’nun 14 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 Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye’de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’in 6’ncı madde E bendi,
ç) 1/7/1996 tarihli ve 22683 Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği,
d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.06.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen;
a) CEFLE :(Certificat Europeen de Français Langue Etrangere):Yabancı Dil olarak Fransızca
Sınavını,
b) Enstitü : Hitit Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri,
c) EYK
: Enstitü Yönetim Kurulunu,
ç) GMAT :(Graduate Management Admission Test): Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim Giriş
Sınavını,
d) GRE
:(Graduate Record Examination): Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
e) IELTS :(International English Language Testing System):Uluslararası İngilizce Dil Sınavını,
f) Rektör : Hitit Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato : Hitit Üniversitesi Senatosunu,
ğ) TOEFL :(Test of English as a Foreign Language): Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavını,
h) TÖMER : Türkçe Öğretim Merkezini,
ı) ÜDS
: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
i) Üniversite: Hitit Üniversitesi’ni,
j) KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) YDS
: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,
l) ZDF
:(Zertificat Deutschals Fremdsprache):Yabancı Dil olarak Almanca Sınavını,
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 Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması,
Bu kapsamda;
1) Türkiye Cumhuriyeti (T.C) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu
olanlar, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyruklular,
2) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan
lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
3) T.C uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar bu yönerge ile
tanımlanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsünde başvuru yapamazlar.
b) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir.
Başvuruda istenen belgeler
MADDE 7 – (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim
görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adayları aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili enstitülerin
belirledikleri takvim çerçevesinde enstitü müdürlüklerinde olacak şekilde gönderirler;
- Başvuru Formu (İlgili Enstitü web sayfasından temin edilecektir),
- Diploma (yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için lisans veya
yüksek lisans diplomalarının hem orijinalinin hem de Türkçe çevirisinin resmi makamlarca -dış
temsilcilikler- onaylı veya noter onaylı birer örneği),
- Transkript belgesinin aslı ve Türkçe çevirisini resmi makamlarca -dış temsilcilikler- onaylı veya
noter onaylı örnekleri (lisans/yüksek lisans),
- Kimlik Belgesi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter onaylı Türkçe çevirisi),
- Referans Mektubu (İki adet) (Türkçe veya İngilizce)
- Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı
mektup) (Türkçe veya İngilizce),
- Özgeçmiş (Türkçe ve İngilizce),
- 2 adet vesikalık fotoğraf,
- TÖMER’den Türkçe yeterlik düzeyini gösterir belge,
- Yabancı Dil yeterliliğini gösteren belge,
(2) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair belgesi olmayan adaylar, en az biri Türk Dili öğretim üyesi olmak
üzere ilgili anabilim dalınca oluşturulan (ve EYK tarafından onaylanan) 3 kişilik jüri tarafından yapılacak
Türkçe Yeterlik sınavına alınırlar. Türkçe Yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar
Lisansüstü öğretime hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olan adaylara istenilen Türkçe seviyesine
ulaşmaları için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre içerisinde istenilen belgeyi getiren aday veya
TÖMER tarafından yapılan sınavlarda en az 70 veya karşılığı harf düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü
öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.
(3) Türkiye’de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil
şartı aranmaz.
(4) Yüksek Lisans Programına başvuru yapacak Yabancı Uyruklu Adaylardan, öğrencinin anadilleri
dışında herhangi yabancı bir dil sınavına girmiş (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF)
olma şartı aranır. Doktora Programlarına başvuru yapacak Yabancı Uyruklu adaylardan ise, öğrencinin
anadilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca Dillerinden herhangi birine ait YDS’den en az
55/100 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, ÜDS,
TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt
Değerlendirme ve adaylara sonuçların bildirilmesi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların mezuniyet not ortalamalarına göre
mülakata çağrılırlar. Mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile
sınırlıdır.
(2) Başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim Dalı Kurulu tarafından (başvurunun alan dışı veya
alan içi müracaat konumu, başvuruya uygunluğu açısından) bir bütün olarak değerlendirilir. Giriş
sınavı başarı notunun hesaplanmasında, mezuniyet not ortalamasının % 40’ı, yabancı dil puanının %
20’si, mülakat sınavının % 40’ı alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puan 100 üzerinden 50 olması
kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe
kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.
(3) 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.
(4) Hitit Üniversitesinin 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 edilebilirler.
(5) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde
Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.
Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt
MADDE 9 – (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulur.
Kayıtlar, ilgili enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır;
a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı
sureti
b) Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi,
ç) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
d) Pasaportun noter onaylı Türkçe çevirisi - 2 adet,
e) Türkçe yeterlilik düzeyini gösterir belge
f) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır),
g) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
ğ) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
h) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge,
ı) Genel sağlık sigortasını gösterir belge (kesin kayıttan sonra alınır).
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 10 – - (1) Hitit Üniversitesinin lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenciler için ilgili Enstitünün Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11 - Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

