
 

Başvuru Şartları; 

Lisansüstü programlarımıza başvuru yapacak uluslararası öğrenci adayların bazı 

şartları yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu şartlar başvuru için gerekli olan asgari 

şartlar olup, programlara ilişkin özel şartlar başvuru dönemlerinde ayrıca ilan 

edilmektedir. Yabancı uyruklu bir öğrencinin Enstitümüze yüksek lisans eğitim 

başvurusu yapabilmesi için bu öğrencinin lisans not ortalamasının akademik olarak 4 

üzerinden 2.70 olması veya bunun 100 üzerinden YÖK’çe belirlenmiş eşdeğerinin olması 

gerekmektedir. Bu şu an için senatomuzca alınmış ve uygulanmakta olan bir karardır ve 

yine senatoca değişmesi mümkündür. Doktora programlarına başvuru şartı olarak ise 

adayların tezli yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.  

Uluslararası öğrenci adaylarımız için yerine getirmeleri gereken kriterlerden bir diğeri 

de dil kriteridir. Uluslararası öğrenciler, başvurdukları programın eğitim diline hakim 

olduklarını belgelemekten yükümlüdürler. Enstitümüz programlarının bir kısmında 

eğitim dili İngilizce iken bir diğer kısmında ise Türkçedir. İngilizce bir programa kabul 

edilmiş olan bir öğrencinin İngilizce dil yeterliliğini belgeleyen YOK tarafından tanınıyor 

olan bir dil belgesinin (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) veya Yabancı Diller 

Yüksekokulumuzdan almış olduğu dil yeterlilik belgesinin başvuru esnasında 

senatomuzca belirlenen düzeyde olduğunu gösteren aslının veya onaylı bir suretinin 

Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Aynı durum Türkçe eğitim yapan programlar 

için de geçerlidir. Türkçe programlara başvuran adayların Türkçe yeterliliklerini 

gösteren uluslararası ve YOK tarafından kabul edilen dil belgelerini (TÖMER, Yunus 

Emre Enstitüsü dil belgeleri) veya Yabancı Diller Yüksekokulumuzdan almış oldukları 

Türkçe dil yeterlilik belgesini enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler 

olmaksızın başvurusunu yapıp programa bilimsel olarak kabul edilen adayların şartlı 

kabulü gerçekleşir ve bu adayların derslerine başlamadan önce iki dönem içerisinde dil 

yeterliliklerine ilişkin belgeyi Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu gerçekleşmediği 

takdirde bu öğrencilerin Enstitümüzle ilişkisi kesilir. Doktora öğrencileri için bu belgeyi 

başvuru esnasında ibraz edemeyen öğrencilerin başvuruları ret edilir. 

Yukarıda sözü edilen şartlar asgari şartlar olup bu şartlar yanı sıra varsa programların 

istediği gerekli özel şartları yerine getiren öğrencilerin kayıt başvuruları 

gerçekleştirilecektir. 
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Application Requirements 

International student applicants are expected to fulfill certain requirements for our postgraduate 

programs. These conditions are the minimum requirements for the application and special 

conditions for the programs are announced separately during the application period. In order 

for a foreign student to apply for a Master of Science (MSc) programme, the average 

undergraduate CGPA of this student must be 2.70 out of 4 or its equivalent out of 100 in 

academic terms, determined by YOK (Council of Higher Education). For now, this is a decisive 

decision that has been taken and applied by our senate and might be subject to a possible change. 

As a condition of application to the doctoral programs, candidates must successfully complete 

their graduate studies with thesis. 

Another criterion is the language proficiency for our international student candidates. 

International students are obliged to certify that they are proficient in the language of education 

of the department they are applying to. The language of education in some of our departments 

is English and in some others Turkish. Our Graduate School requires the students to submit an 

original or certified version of a language document recognized by the YOK (CPE, CAE, 

TOEFL IBT, PTE Academic)  that certifies the English language proficiency of a student who 

is accepted by an English language program or a language proficiency document obtained from 

the Foreign Language School of our University at the time of application. The same applies to 

programs that teach in Turkish. It again is required that the students submit an original or 

certified version of a language document recognized by the YOK (TÖMER, Yunus Emre 

Institute Language certificates)  that certifies the Turkish language proficiency of a student who 

is accepted by an Turkish language program or a language proficiency document obtained from 

the Foreign Language School of our University at the time of application. Without these 

documents, the conditional acceptance of candidates who have made the application and got 

accepted by a program scientifically takes place, and these candidates must submit the 

certificate of language proficiency within two semesters before starting their actual 

departmental courses. If this does not happen, these students registration will be terminated by 

our Graduate School. Applications for doctoral students who can not present this document 

during the application will be immediately rejected. 

The above mentioned conditions are minimum requirements and registration of the accepted 

applicants will take place only when special requirements for the programmes if any are 

fulfilled.   
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