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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN 

ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ 

MADDE 1  Amaç ve kapsam  
Bu yönerge Nişantaşı Üniversitesi’nde Lisansüstü Programlara yurtdışından öğrenci başvuru, 

kabul ve kayıt şartlarını düzenler. 

MADDE 2 Dayanak 

Bu yönerge;  

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri,

2-Yüksek Öğretim Kurumu’nun Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde

2.(b)(c)(d) hükümleri ve madde 2.(f) (Değişiklik: RG-09.04.1999-23661) “Yabancı uyruklu 

adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin 

usul ve esaslar, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca belirlenir” hükmü,  

3-Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Burs Yönergesi

hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 

MADDE 3 Tanımlar  

Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu

b) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

c) Mütevelli Heyet: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,

f) Enstitü: Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Enstitüleri,

g) Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Uluslararası Ofis: Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ofisini

i) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

j) UTS: Uzaktan Türkçe Sınavını,

k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (04.01.2013 tarihinde ÖSYM tarafından

yapılan basın duyurusu ile ÜDS, KPDS gibi yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavları

yapılmayacak, bunların yerine YDS yapılacaktır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır.)  

n) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
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o) GRE (Graduate Record Examination) : Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

p) GMAT (Graduate Management Admission Test) : Lisansüstü Yönetime Geçiş Sınavını,

q) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) : Yabancı Dil Olarak İngilizce

Sınavını, 

MADDE 4 Başvuru şartları  

Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın; 

a) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu Uluslararası Öğrenci statüsünde olması,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp,  yabancı devlet vatandaşı öğrenciler olması ve  çifte

vatandaşlık sahibi olan öğrencilerin ilk vatandaşlığının Türkiye Cumhuriyeti dışında bir

uyruğa sahip olan öğrenciler olması,

c) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda ya Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul

edilmiş veya eşdeğerlik verilmiş bir programda; yüksek lisans programları için lisans; doktora

programları için ise lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması,

d) Bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması

gerekir.

MADDE 5 Başvuru şekli  

Öğrencinin kabul edileceği program ve öğrenci sayısı, Senato kararı, Mütevelli Heyet ve 

Yükseköğretim Kurulu onayı ile belirlenir.  

Başvurular üniversitenin web sitesindeki, Yabancı Öğrenci Lisansüstü Eğitim Başvuru Formunun 

doldurulması ve ekte listelenerek talep edilen evrakların yine web sitesinde ilan edilen tarihlerde 

üniversitenin Uluslararası Ofisine ulaştırılması suretiyle olur.  

MADDE 6  

Yüksek lisans programlarına başvuru için gerekli belgeler ile doktora programlarına başvuru için 

gerekli belgeler ve kesin kayıt için istenen belgeler yönergenin eklerinde yer almaktadır.  

MADDE 7 Öğrenim ücreti  

Öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

MADDE 8 Burs  

Nişantaşı Üniversitesi, Burs Yönergesinin ilgili maddelerinde belirlenen şartlara göre ve Mütevelli 

Heyeti’nin onayı ile yabancı öğrencilere burs imkânı tanıyabilir.  

MADDE 9 Değerlendirme ve Kabul 

1.Başvuru şartlarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
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2.Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, Rektörlük tarafından görevlendirilen Yabancı Öğrenci

Seçme Değerlendirme, ilgili Enstitü Anabilim Dalı’nca yapılacak seçme ve değerlendirme 

sonuçları dikkate alınarak, verilecek puan sıralamalarına uygun olarak programa kabul edilir. 

3.Başvuru sonuçları üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

4.Yurt dışından gelecek öğrencilerin öğrenim meşruhatlı vize sahibi olmaları gerektiği için,

üniversiteye kabul edilen öğrencilere kabul mektubu veya buna eşdeğer bir belge düzenlenir. 

MADDE 10 Genel sağlık sigortası  

Üniversite’nin Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı’nda kabul edilen öğrencilerden tam burslu 

olanlarının genel sağlık sigorta giderleri üniversite tarafından karşılanır. Bunun dışında kalan 

yabancı öğrencilerin her eğitim ve öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin 

kendileri tarafından ödenmesi gerekir.  

MADDE 11 Eksik veya sahte belge ile başvuru ve kayıt  

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde, tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunan 

öğrencilerin, kayıtları ile ilgili yapılan işlemler kesin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

MADDE 12  Diğer hükümler  

Üniversite lisansüstü programına kabul edilen yabancı öğrenciler için Nişantaşı Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Bu yönerge ve eklerinde geçen “en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır” ifadesi 

gereğinin, kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde öğrenci tarafından yerine 

getirilmediği takdirde, ilgili öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.  

MADDE 13 Yürütme  

Bu yönerge hükümleri Nişantaşı Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

MADDE 14 Yürürlük  
Bu yönerge ve eklerinde belirlenen usul ve esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti kararından 

sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanarak ilanıyla yürürlüğe girer. 

EK-1: Yüksek lisans programlarına başvuru için gerekli belgeler 

1.Başvuru formu,



06.08.2021 SENATO KARARLARI 2021/17 

Sayfa 4/6 

2.Lisans diplomasının Türkçe ya da İngilizce çevirisi,

3.Lisans transkripti veya alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin Türkçe ya da

İngilizce çevirisi, 

4.İlgili Senato Kararı kapsamında, tezli programlar için ALES, GRE veya GMAT sınavlarından

birinin sonuç belgesi, bu belgelerde bir alt sınır aranmaksızın, sınav değerlendirmesinde aday 

hakkında kanaat oluşturmak üzere teslim edilir. (ALES veya benzeri sınav sonuç belgesi 

olmayanların başvuruları kabul edilebilir ancak adayın kesin kayıta hak kazanması durumunda, yazılı 

taahhüt beyanıyla, istenilen seviyede Türkçe dil belgesini teslim etmelerini takiben en geç bir yıl 

içerisinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.),  

5.Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı’nca geçerli eşdeğerlilik belgesi (Lisans diploma denkliği veya eşdeğerliği 

bulunmayanların en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır),  

6.a) Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvuru için, adayın; programları izleyebilecek

düzeyde Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç belgesi  (TÖMER, 

UTS veya YÖK tarafından tanınan diğer Türkçe dil sınavları) bulunması veya üniversite tarafından 

yapılan seviye tespit sınavından başarılı olması (Türkçe dil belgesi bulunmayanların yazılı taahhüt 

beyanıyla en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır) gereklidir. Türkçe bilmeyen ve 

herhangi bir sınavdan kabul şartını sağlamayacak durumda olan adayların ilk dönem boyunca Türkçe 

eğitim alacağını kabul etmesi de şarttır. Yeterli Türkçe düzeyine sahip olmayan öğrenciler 

yerleştirildikleri bölümlerce/programlarca bir yıla kadar izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara 

bağlanır. Bir yılın sonunda Türkçe yeterlilik belgesi alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı 

başlamadan Uluslararası Ofise ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yılın sonunda Türkçe yeterlilik 

belgesi sunamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.  

b) İngilizce eğitim veren lisansüstü programlara başvuru için ÜDS/KPDS’ den en az 55 puan

(YDS’den buna eşdeğer puan) aldığını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti (veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer İngilizce Yeterlilik Sınavlarından alınmış 

muadil bir puanı gösteren belge; TOEFL-IBT: 78, TOEFL-CBT: 207, TOEFL-PBT:  

540-543)

7.2 adet fotoğraf, 

8.Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren kısmının fotokopisi.

EK-2: Doktora programlarına başvuru için gerekli belgeler 

1.Başvuru formu,

2.Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkçe ya da İngilizce çevirisi,
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3.Lisans ve yüksek lisans transkriptleri veya alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin 
Türkçe ya da İngilizce çevirisi, 

4.İlgili Senato Kararı kapsamında, ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi, bu 
belgelerde bir alt sınır aranmaksızın, sınav değerlendirmesinde aday hakkında kanaat oluşturmak 

üzere teslim edilir. (ALES veya benzeri sınav sonuç belgesi olmayanların başvuruları kabul edilebilir 

ancak adayın kesin kayıta hak kazanması durumunda, yazılı taahhüt beyanıyla, istenilen seviyede 

Türkçe dil belgesini teslim etmelerini takiben en geç bir yıl içerisinde bu belgeyi ibraz etmeleri 

şarttır.)  

5.Yabancı Ülke Yükseköğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nca geçerli eşdeğerlilik belgesi (Lisans diploma denkliği veya eşdeğerliği bulunmayanlar 

en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.),  

6.Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvuru için; adayın, programları izleyebilecek 
düzeyde Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç belgesi  (TÖMER, 

UTS veya YÖK tarafından tanınan diğer Türkçe dil sınavları) bulunması veya üniversite tarafından 

yapılan seviye tespit sınavından başarılı olması (Türkçe dil belgesi bulunmayanların yazılı taahhüt 

beyanıyla en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır) gereklidir. Türkçe bilmeyen ve 

herhangi bir sınavdan kabul şartını sağlamayacak durumda olan adayların ilk dönem boyunca Türkçe 

eğitim alacağını kabul etmesi de şarttır. Yeterli Türkçe düzeyine sahip olmayan öğrenciler 

yerleştirildikleri bölümlerce/programlarca bir yıla kadar izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara 

bağlanır. Bir yılın sonunda Türkçe yeterlilik belgesi alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı 

başlamadan Uluslararası Ofise ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yılın sonunda Türkçe yeterlilik 

belgesi sunamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.  

b) İngilizce eğitim veren lisansüstü programlara başvuru için ÜDS/KPDS’ den en az 65 puan

(YDS’den buna eşdeğer puan) aldığını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti (veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer İngilizce Yeterlilik Sınavlarından alınmış 

muadil bir puanı gösteren belge; TOEFL-IBT: 78, TOEFL-CBT: 207, TOEFL-PBT: 540-54)  

7.2 adet fotoğraf, 

8.Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren kısmının fotokopisi.

EK-3: Kesin Kayıtta Gerekli Belgeler 

1.a) Yüksek lisans için başvurulan programlarda Lisans diploması ve noter onaylı Türkçe veya 
İngilizce tercümesi,

b) Doktora için başvurulan programlarda; lisans ve yüksek lisans diplomalarının noter onaylı 

Türkçe veya İngilizce tercümesi, 
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2.a) Yüksek lisans için başvurulan programlarda lisans transkripti veya alınan derslerin ve notların 
dökümünü gösteren belgenin noter onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi, 

b) Doktora için başvurulan programlarda; lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin veya alınan 
derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin noter onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi, 

3.Tezli programlar için ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesinin aslı veya 
noter onaylı sureti (Belge eksiğiyle şartlı kabul alanlardan, ALES veya benzeri sınav sonucu 

olmayanların yazılı taahhüt beyanıyla istenilen seviyede Türkçe dil belgesini teslim etmelerini 

takiben en geç bir yıl içerisinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.),  

4.Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nca geçerli eşdeğerlilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge eksiğiyle şartlı 

kabul alanlardan, lisans diploma denkliği veya eşdeğerliliği bulunmayanların en geç bir yıl içinde bu 

belgeyi ibraz etmeleri şarttır.),  

5.Lisansüstü programları izleyebilecek program diline göre Türkçe veya İngilizce bilgisinin 
olduğunu gösterir dil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (Türkçe dil belgesi bulunmayanların 

yazılı taahhüt beyanıyla en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.),  

6.Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren noter onaylı sureti, 7.Dış 
temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin noter onaylı sureti veya ikamet tezkeresinin 

kimlik ve ikamet süresini gösterir sayfalarının fotokopisi,  

8.Kendi anadili dışındaki yabancı dillerden veya Türkçeden ÜDS/KPDS veya eş değeri olan bir dil 
sınavından en az 55 puan (YDS’den buna eşdeğer puan)  aldığını gösteren belge (Kayıt esnasında bu 
belgeyi ibraz etmeyenlerin doktora yeterlilik aşamasına kadar tamamlamaları şarttır.).
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