Fen Bilimleri Enstitü Kurulunun 14.08.2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararının ekidir.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Sinop Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü
programlara yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara
yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge;
a) Sinop Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin 9. Maddesi,
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.06-3069021145 sayılı yazısı,
c) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun14 ve 65’inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen;
a) ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Enstitü : Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,
c) EYK : Enstitü Yönetim Kurulunu,
d) YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
e) Rektör : Sinop Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato : Sinop Üniversitesi Senatosunu,
g) TÖMER : Türkçe Öğretim Merkezini,
h) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Şartları
MADDE 5 – (1) Adayın ilanda belirtilen ilgili lisansüstü programın yabancı uyruklu
kontenjanına başvurabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
a) Yabancı öğrenci statüsünde olması, (K.K.T.C. uyruklular ile T.C. uyruklu olup
öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar, yabancı uyruklu aday olarak değerlendirilmez.)
b) Üniversitelerin Lisans veya yüksek lisans seviyesindeki programlardan mezun olması,
c) Doktoraya başvuru yapacak adaylardan yurt içi ya da yurt dışında yüksek lisans eğitim
dili İngilizce olan programlardan mezun olanlar hariç, geçerli bir YDS veya eşdeğeri
bir dil sınavından en az 55 veya muadili puan almış olması,
d) Adaylardan, TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belgesi olması
veya Türkiye’de eğitim dili Türkçe olan bir yükseköğretim kurumundan mezun olması
e) Yabancı uyruklu adaylar için özellikle mezuniyet koşulu belirtilmiş ise ilgili
programın mezuniyet koşulunu sağlamış olması,
f) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir Yükseköğretim Kurumu’ndan
disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.
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Başvuruda İstenen Belgeler
MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar aşağıda istenen
evrakları ilanda belirtilen tarihte üniversitenin ilgili enstitüsünün belirlediği başvuru
koşullarına göre yapar.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Yabancı uyruklu aday başvuru formu (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.)
Bir alt program eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan “Diploma Denklik Belgesi”
Diploma veya mezuniyet belgesi (tercüme edilmiş)
Not döküm belgesi veya diploma eki (tercüme edilmiş)
Pasaport (tercüme edilmiş)
Geçerli bir yabancı dil sınav sonuç belgesi (doktora adayları için)
Türkçe yeterlik belgesi (varsa)
ALES veya eşdeğeri bir sınavın sonuç belgesi (varsa)

(2) Tercümesi istenen evrakların noter, Türkiye Büyükelçilikleri ya da Konsolosluklarından
onaylatılmış olması gerekmektedir.
(3) Süresi içerisinde yapılamayan başvurular ile eksik/hatalı belge ile yapılan başvurular kabul
edilmez.
(4) Verdiği belgelerin sahte, aslına uygun olmadığı veya istenen evrak olmadığı sonradan
tespit edilenlerin kayıtları silinir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruları, ilgili Enstitü Anabilim Dalı
Başkanlığınca oluşturulacak değerlendirme jürisince değerlendirilir ve yeterli görülen
adayların öğrenciliğe kabulü EYK kararı ile kesinleştirilir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek
lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından EYK kararı ile lisansüstü
programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
(3) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Lisansüstü Eğitim için belirlenen
harcı ödemekle yükümlüdür.
Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt
MADDE 8 – (1) Başvuru sonucu ilgili Enstitünün web sayfasından ilan edilir
(2) Enstitülere kayıt hakkı kazanan adayların başvuruda belirttikleri e-posta adresine ilgili
Enstitü tarafından bir kabul mektubu gönderilir.
(3) Kayıtlar, ilgili Enstitünün sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır.
(4) Başvuru sırasında teslim edilen belgeler kesin kayıtta tekrar istenmez. Kesin kayıt hakkı
kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
a) Öğrenim amaçlı giriş vizeli pasaport örneği
b) Dört adet vesikalık fotoğraf
c) İlgili Enstitü tarafından ilan edilen diğer belge/formlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hükümler
MADDE 9 – (1) Sinop Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı
uyruklu öğrenciler için, ilgili Enstitünün Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
Senatonun 23.08.2017 tarih ve 2017/121sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

