CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu uygulama esasları, Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü programlar ında yürütülen tezli ve tezsiz yüksek
lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlar ına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt esaslarını düzenler ve kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönergenin esasları, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45-f, 46-a ve 46-b
maddesi ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli karar ı ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
b) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
ç) Enstitü: Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki enstitüleri,
d) CEFLE (Certificat Europeen de Francais Language Etrangere): Frans ızca Dil Sınavını,
e) IELTS (International English Language Testing System): Uluslararas ı İngilizce Dil Sınavını,
f) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): İngilizce Dil Sınavını,
g) ZDF (Zertifikate Deutscher Fremdsprache): Almanca Dil S ınavını,
ğ) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
h) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kontenjan, Başvuru Şartları
Öğrenci Kabulü, Kontenjan
Madde 4- (1) Cumhuriyet Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, Türkiye Cumhuriyeti veya kendi
hükümetinden burslu olduğunu belgeleyenler ile kendi imkânlar ıyla öğrenim görmek üzere lisansüstü programlar ına başvurmak
isteyenler başvurularını ilgili Enstitüye yaparlar. Alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı, ilgili Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ile
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Başvuru Şartları
Madde 5- (1) Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarına başvuru yapabilmek için adayın, Yükseköğretim Kurulu’nun
belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünü taşıması ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin lisans veya
yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olanlar, Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanlar, uyru ğundan birisi T.C. veya
KKTC olan çift uyruklular, 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken T.C. veya KKTC vatanda şlığından çıkarılanlardan lisans veya
lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar, T.C. uyruklu olup lisans veya lisansüstü ö ğrenimlerini KKTC’de
tamamlayanlar, bu Yönerge ile tanımlanan yabancı uyruklu öğrenci statüsünde başvuru yapamazlar.
Başvuruda İstenen Belgeler
Madde 6- (1) Başvurularda aşağıdaki belgeler istenmektedir:
a) Otomasyon sistemi üzerinden alınan başvuru formunun çıktısı,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı
veya noter onaylı birer örneği.
c) Transkript belgesinin resmî makamlarca onayl ı veya noter onaylı örnekleri,
ç) Nüfus cüzdanı veya pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter onaylı Türkçe çevirisi,
d) Doktora programlarına başvuran adaylar için Yüksek Lisans tezi veya Tez Projesinin bir örne ği,
e) Niyet Mektubu, (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı Türkçe veya İngilizce
mektup)
f) Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),
g) TÖMER’den 70 aldığını gösterir belge. (Türkiye’de bir yüksekö ğretim kurumundan lisans veya lisansüstü mezunu olan
yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz)
ğ) Yüksek Lisans Programına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, herhangi bir yabanc ı dil sınavına girmiş olma
şartı aranmaz. Doktora Programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan ise, YDS’den en az 55 puan alm ış olmak ya da
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF) e şdeğer bir puan almış olmak şartı
aranır. Yabancı bir dilde eğitim veren doktora programlarına başvuracak adaylar için ilgili anabilim dalının eğitim dili dışında
YDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olması gerekir.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerden, maddi durumlarının ülkemizde lisansüstü öğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu
belgelendirmeleri istenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kesin Kayıt
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 7- (1) Başvurular, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun karar ıyla
oluşturulan 3 kişilik jüri tarafından değerlendirilir. Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın
Enstitü anabilim dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adaylar ın öğrenciliğe kabulleri Enstitü Yönetim Kurulu karar ı
ile kesinleşir. Başvuruların değerlendirilmesinde:

a) Yüksek Lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; lisans not ortalamasının % 40’ı, mülakat notunun %
60’ının hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilirler. Başarılı olanlar kontenjan kadar asil ve
yedek liste şeklinde ilan edilir. Kayıt süresinde asıl adaylardan kayıt yapmayanların yerine yedek listeden kayıt yapılır.
b) Doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde; lisans diploması ile başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamasının, Yüksek Lisans diploması ile başvuranların Yüksek Lisans not ortalamasının % 40’ı, mülakat notunun % 60’ının
hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilirler. Başarılı olanlar kontenjan kadar asil ve yedek liste
şeklinde ilan edilir. Kayıt süresinde asıl adaylardan kayıt yapmayanların yerine yedek listeden kayıt yapılır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanm ış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim
programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen hükümet burslusu ve anla şmalı yabancı uyruklu öğrenciler, gerekli başvuru koşullarını
sağlamak kaydıyla herhangi bir sınava tabi tutulmadan lisansüstü programa kabul edilirler.
(3) Cumhuriyet Üniversitesinin taraf oldu ğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran
adaylar, kontenjan dışından ilgili programın anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar ı ile öğrenci olarak
kabul edilirler.
Kesin Kayıt
MADDE 8- (1) Kayıtlar her yıl ilgili Enstitünün lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği takvime göre diğer öğrenciler ile
aynı sürelerde yapılır.
(2) Kesin Kayıt esnasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Diploma denklik belgesi,
b)Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi,
c) Transkriptin aslı ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onayl ı sureti,
ç) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe bildi ğini gösteren TÖMER belgenin aslı,
e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
f) Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onayl ı sureti,
g) Fotoğraf (6 adet),
ğ) Ülkemizde öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik belge
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
ı) Öğrenim amaçlı ikâmet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır.)
i) Sigorta yaptırdığına dair belge (kesin kayıttan sonra alınır.)
(3) Yabancı uyruklu öğrenciler diğer Türk vatandaşı öğrencileri ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Üniversite
bünyesindeki derslikler, kütüphane gibi e ğitim birimleri ve sosyal imkânlardan faydalanabilirler. Bu amaçla kullan ılması için bu
öğrencilere Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yabancı uyruklu öğrenci kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartı nüfus
cüzdanı yerine geçmez, başka amaçla kullanılamaz.
Bilimsel Hazırlık Programı
Madde 9 (1) Bu kapsamda kabul edilen adaylar, ilgili Enstitü Anabilim dal ının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun karar ıyla
Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulabilir. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olan öğrenciler takip eden ilk dönemde
lisansüstü öğrenimlerine başlarlar. Bu programda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programlara başlatılmazlar. Burslu öğrencilerin
durumu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. Bilimsel hazırlık programı uygulamasıyla ilgili diğer hükümler, Cumhuriyet
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilir.
Öğrenim Ücretleri
Madde 10 (1) Kendi imkânlarıyla gelen veya bursu kesilen yabanc ı uyruklu öğrencilerden her yıl için alınacak katkı payı ve
öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulunca tespit edilen esaslar do ğrultusunda eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenir.
Burs ve Yardımlar
Madde 11 (1) Yurtdışından kabul edilen öğrencilere öğrenim ve/veya yurt ücretinden indirim/muafiyet, yemek bursu vb.
desteklerin verilmesine ilişkin esaslar mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu taraf ından belirlenir.
Sağlık Sigortası
Madde 12 (1) Kabul edilen öğrenciler, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvenceleri bulunmuyorsa ö ğrenimlerine devam
ettikleri sürece sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 13- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim-öğretim ile ilgili konularda, bu uygulama esaslar ında belirtilen özel
şartlar dışında Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato kararlarına göre işlem yapılır.
(2) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine ayk ırı olmamak üzere işlem yapmaya ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 14- (1) Bu Yönerge esasları, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanır.
Yürütme
Madde 15- (1) Bu Yönerge hükümleri, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü taraf ından yürütülür.

