
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARIN 

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam  

  MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esasları, ETÜ lisansüstü programlarına yabancı uyruklu 

öğrenci adayların başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenler. 

Dayanak  

  MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, ETÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

  MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen; 

  a) EABD: Enstitü ana bilim dalını,  

  b) ETÜ: Erzurum Teknik Üniversitesini, 

  c) ETÜ-TYS: Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavını, 

  ç) EYK: ETÜ Enstitü yönetim kurulunu, 

  d) ÖİDB: ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

  e) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini, 

  f) Yabancı uyruklu öğrenci: Bu Uygulama Esasları kapsamında kabul edilen öğrencileri,  

  g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

  ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Koşulları, Başvuruda İstenen Belgeler ve Türkçe Yeterlik 

 

  Başvuru koşulları  

  MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında lisansüstü programlara aşağıda belirtilen 

şartları sağlayan adaylar başvuru yapabilir.  

  a) Yükseköğretim kurumlarının lisans/tezli yüksek lisans programlarından mezun olanlar. 

  b) Doktora programları için ana dilleri dışında, YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen 

yabancı dil sınavlarından minimum 55 puan alanlar. 

  c) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası 

almamış olanlar. 

  ç) Yabancı uyruklu olanlar. 

  d) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu 

durumdaki çift uyruklular. 

  e) T.C./KKTC uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC hariç yabancı bir 

ülkede tamamlayanlar. 

  f) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk 

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar. 

  (2) Aşağıda belirtilen adaylar lisansüstü programlara başvuru yapamazlar. 

  a) T.C./ KKTC uyruklu olanlar. 

  b) Çift uyruklu olup doğumla ilk uyruğu T.C./ KKTC olanlar. 

  c) T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar. 

  ç) Çift uyruklu iken T.C./KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/yüksek lisans 

öğrenimlerini Türkiye veya KKTC’de tamamlayanlar. 

  d) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk 



Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olup 

lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye veya KKTC’de tamamlayanlar. 

  e) Yabancı uyruklu iken T.C. vatandaşlığına geçenlerden lisans/yüksek lisans öğrenimlerini 

Türkiye veya KKTC’de tamamlayanlar. 

  Başvuruda istenen belgeler 

  MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir. 

  a) Yüksek lisans programları için lisans diplomasının, doktora programları için lisans ve 

yüksek lisans diplomalarının fotokopisi.  

  b) Öğrenim vizesi ya da ikamet izin belgesi. 

  c) Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların diplomalarının resmî makamlarca (dış 

temsilcilikler veya noter) onaylı Türkçe çevirisinin örneği. 

  ç) Pasaport ve pasaportun Türkçeye çevrilmiş sureti. 

  d) Onaylı lisans/yüksek lisans not döküm belgesi (transkript). 

  e) Doktora programları için yabancı dil yeterliğini gösteren belge. 

  Türkçe yeterlik 

  MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran adaylardan Türkçe yeterliği olmayanların öğrenime 

başlayabilmesi için ETÜ-TYS veya TÖMER’in yapacağı Türkçe yeterlik sınavından 100 üzerinden 

70 puan veya üzeri not almaları gerekir. 

  (2) Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye'deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda 

tamamlayan adaylardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz. 

  (3) Kayıt yaptıran öğrenciler Türkçe yeterliklerini iki yarıyıl içinde belgelendirmek 

zorundadır. Bu süre sonunda başarısız olanların ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme Ölçütleri 

Başvuru, Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması, Kesin Kayıt  

 

  Değerlendirme Ölçütleri 

  MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularının 

değerlendirilmesinde, yüksek lisans programları için lisans mezuniyet not ortalaması alınarak 

sıralama yapılır. Doktora programlarına başvurularda; bütünleşik doktora için lisans mezuniyet not 

ortalamasının %80’i ile yabancı dil puanının %20’si, yüksek lisans dereceli doktora programı için de 

lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ı, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ı ve 

yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır. 

  Başvuru, değerlendirme ve sonuçların açıklanması  

  MADDE 8 – (1) Başvuru ve değerlendirme süreci ETÜ lisansüstü akademik takvim 

çerçevesinde Dış İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilir. 

  (2) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, Dış İlişkiler Ofisi tarafından yapılan 

değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar programa kabul edilir.   

  (3) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, mezun oldukları lisans programından farklı 

bir lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler, akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları 

programa uyum sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programına kabul edilebilir. Bu kapsamda kabul 

edilen adaylar bilimsel hazırlık programında önerilen dersleri alırlar.  

  (4) Dış İlişkiler Ofisi tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ÖİDB’ye iletilir.  

  Kesin kayıt  

  MADDE 9 – (1) Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirlenen tarihlerde aşağıdaki belgeleri 

ÖİDB’ye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. 

  a) Diplomanın aslı.  

  b) Not döküm belgesinin aslı (Transkript). 

 c) Doktora programlarına kayıt için yabancı dil yeterlik sınavı sonuç belgesi. 

 ç) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti veya aslı. 

 d) Pasaportun fotokopisi.  



 e) İkametgah belgesi. 

 f) Türkçe yeterlik belgesi. 

 g) Sağlık alanları dışındaki programlar için, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun 

YÖK tarafından tanındığına dair belge. (Mülteciler hariç) 

ğ) Klinik uygulaması olan sağlık alanlarıyla ilgili programlar için diploma denklik belgesi. 

h) Klinik uygulaması olmayan sağlık alanlarıyla ilgili programlar için öğrenim görülen 

yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair belge. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

  Öğrenim ücreti  

  MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanı 

kararı ile belirlenen azami ve asgari tutara göre Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. 

  Hüküm bulunmayan haller 

  MADDE 11 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer 

mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları 

  MADDE 12 – (1) 31/05/2017 tarihli ve 10/05 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Erzurum 

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Programları İçin Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Uygulama 

Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.  

  Yürürlük  

  MADDE 13 – (1) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

  Yürütme  

  MADDE 14 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 


