KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen
Bilimleri Enstitüleri bünyesindeki lisansüstü programlara yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin
esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme,
başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu ile Kadir Has Üniversitesi’nin
konuya ilişkin mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjan
MADDE 4- (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı ilgili Anabilim/Anasanat
Dalı’nın önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ve Senato’nun onayı ile belirlenir.
Başvuru koşulları
Madde 5- (1) Lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın aşağıda belirtilen
şartları taşıması gerekir:
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’da
belirlenen başvuru koşullarına sahip olmaları gerekir.
b) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların üniversitelerin lisans/yüksek lisans
programlarından mezun olmaları ve Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan üniversitelerden
alınan lisans/yüksek lisans diplomalarına sahip olmaları veya henüz mezun olmamış adayların
mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı sunmaları
gerekir.
c) Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylardan yüksek lisans programlarına
başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 2.00/4.00 doktora programlarına
başvuran adaylardan lisans diplomasıyla başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının en az
3.00/4.00 yüksek lisans diplomasıyla başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en
az 2.50/4.00 olması gerekir.
(2) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen nitelikte yabancı
dil yeterliğine sahip olması gerekir:
a) Program dili İngilizce olan yüksek lisans/doktora programlarına başvuran adayların,
ana dili İngilizce olanlar hariç, TOEFL-IBT sınavından en az 78 veya Yabancı Dil Sınavı
(YDS)’den en az 65 almaları gerekir. Belirtilen sınavlardan herhangi birine girmemiş veya bu
sınavlardan yeterli puanı alamamış adaylar, Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen
İngilizce sınavında yeterli başarıyı sağlamak zorundadırlar.
b) İngilizce’nin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam
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ettiği yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp yükseköğretimini bu kurumlarda
tamamlayanlar, üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfından muaftır.
c) Yukarıda sayılan sınav belgeleri bulunmayan adayların Senato’nun onayladığı benzeri
bir sınavdan yukarıda belirlenen puanlara eş değer bir puan almış olmaları gerekir.
d) Program dili İngilizce olan yüksek lisans/doktora programlarına başvuran adayların
diğer koşulları taşımalarına rağmen, yeterli yabancı dil puanını sağlayamamaları halinde, Kadir
Has Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla bir akademik yıl
boyunca eğitim görmelerine izin verilir. Başarısız olan adaylara, bir defaya mahsus olmak üzere,
öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlama hakkı verilir. Yabancı
dil hazırlık sınıfında geçirilen süre lisansüstü program sürelerine dahil edilmez.
(3) Program dili Türkçe olan yüksek lisans/doktora programlarına başvuran adayların,
ana dili Türkçe olanlar hariç, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurtdışında bulunan temsilcilikleri
ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezleri veya
Üniversitenin Türkçe öğretim birimi tarafından açılan Türkçe kurslarından 100’lük sistemde 70
ve üzeri veya eşdeğer düzeyde mezun olmaları ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar
tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından 100’lük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer
düzeyde puan almaları gerekir.
Burslu öğrenci statüsü
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerin burslu öğrenci statüsü
çerçevesinde değerlendirilmeleri Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi
hükümlerine tabidir.
Başvuru
MADDE 7- (1) Başvurular, ilgili Enstitü’nün web sitesindeki başvuru formunun
doldurulması ve bu Yönerge’nin 8 inci maddesinde istenen belgelerin akademik takvimde
belirlenen süreler içerisinde Üniversitenin ilgili birimlerine teslim edilmesi ile tamamlanır.
Başvuru için istenen belgeler
MADDE 8- (1) Başvuru için adaylardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
a) Başvuru formu,
b) Başvurular için lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da çıkış belgesinin onaylı
kopyası veya henüz mezun olmamış adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren
üniversitelerinden alınmış resmi yazı,
c) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans, doktora programına
başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans not dökümlerinin kopyaları,
d) GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Aptitude Test)
veya ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgelerinden herhangi biri
alınmış ise bu sınavların sonuç belgelerinin kopyası,
e) Pasaportun onaylı kopyası,
f) Türkçe programlar için adayın Türkçe yeterliliğini gösterir belgenin kopyası,
g) İngilizce programlar için adayın İngilizce yeterliliğini gösterir belgenin kopyası,
h) Başvuru formunda istenen diğer belgeler
(2) Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylardan istenen belgelerden orijinali Türkçe
veya İngilizce olmayanların, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nda veya
Türkiye’de yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevrilen onaylı kopyalarının da adaylar
tarafından gönderilmeleri gerekir.
Başvuruların değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve kayıt
MADDE 9- (1) Bu Yönerge’nin 8 inci maddesinde istenen belgeleri teslim eden ve
başvurdukları programın gereklilikleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı
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bulunan adayların beyan ettikleri adreslere “kabul mektubu” gönderilir. Kendilerine kabul
mektubu gönderilen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen kayıt tarihlerinde aşağıda istenen
belgelerin asıllarıyla birlikte Kadir Has Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisi’ne gelerek kesin
kayıtlarını yaptırırlar. İstenen belgeler:
a) Yüksek lisans programına kabul edilenler için lisans, doktora programına kabul
edilenler için lisans veya yüksek lisans diplomaları ya da çıkış belgeleri,
b) Yüksek lisans programına kabul edilenler için lisans, doktora programına kabul
edilenler için lisans veya yüksek lisans not dökümleri,
c) GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Aptitude Test)
veya ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgelerinden herhangi biri
alınmış ise, sonuç belgelerinin asılları,
ç) Türkçe programlar için adayın Türkçe yeterliliğini gösterir belge,
d) İngilizce programlar için adayın İngilizce yeterliliğini gösterir belge,
e) Pasaport ve Türkçeye çevrilmiş onaylı sureti,
f) İkametgah tezkeresi (daha sonra ibraz edilmesi zorunludur),
g) Fotoğraf (3 adet),
h) Mütevelli Heyet’in her sene belirlediği öğrenim ücretinin ödendiğine
dair dekont veya burs belgesi,
(2) Başvurdukları programa kabul edilen öğrencilerin, kabul mektubu ile ülkelerindeki
(veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları
gerekmektedir. Söz konusu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için
gereklidir.
(3) Başvurdukları programa kabul edilen öğrencilerin bu maddenin 1 inci fıkrasında
belirtilen ve ibraz etmeleri zorunlu olan belgelerden orijinali Türkçe veya İngilizce olmayanların
yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nda veya Türkiye’de yeminli tercüme büroları
tarafından Türkçeye çevrilen onaylı kopyalarının da belgelerin asıllarıyla birlikte ibraz etmeleri
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Maddi güvence
MADDE 10- (1) Adayların maddi imkanlarının, ülkemizde yükseköğretimlerini
sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi getirmeleri gerekmektedir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
20 Haziran 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu yönerge hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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