T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönerge Maltepe Üniversitesi Enstitülerine lisansüstü eğitim görmek
amacıyla başvuran uluslararası öğrencilerde aranacak kabul koşullarını düzenler. Yönergede
belirtilmeyen konularda Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin
hükümleri uygulanır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; 18740 sayılı ve 30.05.1985
tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, 29630 sayılı ve 20.02.2016 tarihinde Resmî Gazete’de
yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”,
Yükseköğretim Kurulunun “Yabancı Dil Sınavları Geçerlilik Süreleri” konulu 07.06.2016 tarih
ve 75850160-199-34014 sayılı yazısı, Yükseköğretim Kurulunun 15.05.2019 tarihli
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” başlıklı yazısı, Yükseköğretim Kurulunun
04.07.2019 tarih ve 75850160-301.02.02-E.54050 sayılı “Yurtdışından Öğrenci Kabulü
Kontenjanları-Esasları” konusu yazısı, 29690 sayılı ve 20.04.2016 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, 08.06.2016 tarihinde Maltepe
Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen 29862 sayılı ve 19.10.2016 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanan “Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”
dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen:
a) Enstitü: Maltepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
b) Enstitü Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,
c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
d) PTE Academic: Pearson Test of English Academic sınavını,
e) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
g) TOEFL: Yabancı dil olarak İngilizce sınavını (Test of English as a Foreign Language),
ğ) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
h) UAO: Uluslararası Ofisi,
ı) ÜDS: Üniversitelerarası Dil Sınavını,
i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını tanımlar.
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Kontenjanlar
MADDE 4- (1) Programlara kabul edilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı her yıl Anabilim
Dalı/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşleri doğrultusunda Enstitü Kurulunun önerisi ve
Senatonun kararıyla belirlenir. Üniversite dolmayan kontenjanları başka programlara
aktarabilir.
Başvuru koşulları
MADDE 5(1)
Lisansüstü programlara başvuran adaylardan yabancı uyruklu olanların; yabancı
uyrukluyken sonradan TC vatandaşlığına ikinci vatandaşlık olarak geçenlerin; doğumla Türk
vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni almış olanların ve
uyruklarından biri TC olan çift uyrukluluların başvuruları bu yönerge kapsamında
değerlendirilebilir.
(2)
Lisansüstü programlara başvuran adaylardan uyruğu KKTC olanların, çifte vatandaşken
sonradan TC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de ya da
KKTC’de tamamlayanların, yabancı uyrukluyken TC vatandaşlığına geçenlerin başvuruları bu
yönerge kapsamında değerlendirilemez.
(3)
Başvuruda bulunan adayların örgün bir eğitimden mezun olmaları gerekir.
(4)
Yalnızca YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından alınmış olan
diplomalar geçerli kabul edilir.
(5)
Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına bir
üniversitenin lisans programından mezun olanlar, doktora/sanatta yeterlik programına ise bir
üniversitenin tezli yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
(6)
Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları programların özel koşullarını sağlıyor
olmaları gerekir.
(7)
Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
Başvuru
MADDE 6(1)
Başvurular Senato tarafından belirlenerek Enstitünün web sayfasında ilan edilen
tarihlerde, Üniversitenin Uluslarararası Ofisinin web sayfasında bulunan çevrimiçi (online)
“Başvuru Formu”nun doldurulması ve istenen belgelerin ilgili siteye yüklenmesiyle yapılır.
(2)
Başvurusu onaylanan, değerlendirilen ve başvuru yaptığı programa kabul edilen
adaylar, kesin kayıtta belgelerinin asıllarını ya da noter onaylı suretlerini teslim etmelidirler.
(3)
Programların başvuracak adaylarda bekledikleri önkoşullar, çevrimiçi (online) başvuru
sayfasında açıklanır.
(4)
Eğitim dili Türkçe olan programlarda Türkçe yeterliğini gösterir belgeye sahip olmayan
öğrenciler, Türkçe öğrenmek amacıyla Üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER)
başvurabilirler. Türkçe öğrenmek amacıyla Türkçe Öğretim Programında geçirilebilecek süre
en çok iki yarıyıldır. Programda geçirilen süre öğrencinin öğrenim süresine; Üniversiteden
alınacak hazırlık programının ücretiyse lisansüstü eğitim ücretine dahil değildir. Tanınan
sürenin sonunda TÖMER Türkçe Kursu Diploma Sınavı Sonuç Belgesinde beklenen düzeyde
puan belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
(5)
İngilizce eğitim yapan programlara başvurularda yabancı dil yeterlik belgesi
bulunmayan öğrenciler, yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olamayanlar,
yabancı dil yeterliğine sahip olmayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Hazırlık Programına
başvurabilirler. İngilizce Hazırlık Programı en çok iki yarıyıl sürer ve programda geçirilen süre
öğrencinin öğrenim süresine; Üniversiteden alınacak hazırlık programının ücretiyse lisansüstü
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eğitim ücretine dahil değildir. Tanınan sürenin sonunda beklenen düzeyde puan alamayan
öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
Başvuruda istenen belgeler
MADDE 7- (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olarak
lisansüstü eğitime devam edecek uluslararası öğrenci adaylarından, lisansüstü eğitim ve
öğretime başvuru sırasında istenilen belgeler şöyledir:
a) Başvuru Formu.
b) Pasaportun noter onaylı sureti.
c) Yüksek lisans başvurularında lisans diploması; doktora/sanatta yeterlik
başvurularında ise lisans ve yüksek lisans diplomasıyla bunların noter onaylı Türkçe
çevirisi. Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak
adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya
muadili bir puan olması gerekir.
d) Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye'deki herhangi bir yükseköğretim
kurumunda tamamlayan adayların dışında Türkçe eğitim yapan programlara
başvuran adaylarda Türkçe Yeterlik Belgesi aranır. Beklenen düzeyi
(Doktora/Sanatta Yeterlik için C1, Yüksek Lisans için B2) gösterir sertifikayı
getiremeyen öğrencilere Üniversite Türkçe hazırlık programı uygular ya da öğrenci
Türkçe öğrenmek amacıyla iki yarıyıl izinli sayılır.
e) Yabancı dille eğitim yapan yüksek lisans programlarına başvurularda, adayın
anadili ya da adayın mezun olduğu program, başvuru yapılan programın dilinden
farklıysa, başvuru yapılan programın dilinde ve programa başvuru koşullarında
talep edildiği düzeyde yabancı dil yeterliğini gösterir belge.
f) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylarda, anadili İngilizce,
Almanca ya da Fransızca olan adaylar dışındakilerin İngilizce, Fransızca ya da
Almanca dillerinden birinden YDS’den minimum 55 puan ya da Üniversitelerarası
Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından (ÜDS, YÖKDİL,
TOEFL, vb.) eşdeğer puan almış olmaları koşulu aranır (tablo 1). Gerekli görüldüğü
durumlarda bu asgari puanlar Senato tarafından yükseltilebilir.
g) Yüksek lisans başvurularında onaylı lisans transkripti; doktora/sanatta yeterlik
başvurularında ise lisans ve yüksek lisans transkriptleri (transkriptlerin Türkçe
eğitim yapan programlara kayıtta Türkçe değil ise, onaylı Türkçe çevirisi; yabancı
dilde eğitim yapan programlara kayıtta ise Türkçe ya da İngilizce olmalıdır).
h) Niyet mektubu.
i) Önbaşvuru ücretinin yatırıldığına dair belge.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8(1)
Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesi,
çevrimiçi (online) başvuru ekranına yüklenen belgelerin incelenmesiyle yapılır.
(2)
Belgeler, Uluslararası Ofis tarafından incelenir.
(3)
Uluslararası Ofis yapılan başvuruları incelerken;
a) Yüksek lisans adayının lisans diploma derecesini, transkript genel not ortalamasını,
programın öğretim diline ilişkin sınav sonucunu ve niyet mektubunu;
b) Doktora/Sanatta Yeterlik adayının lisans/yüksek lisans diploma derecesini,
lisans/yüksek lisans transkript genel not ortalamasını, programın öğretim diline
ilişkin sınav sonucunu, yabancı dil sınavı sonucunu ve niyet mektubunu dikkate alır.
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(4) Uluslararası Ofis tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan öğrencilerin
dosyaları değerlendirilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna sevk edilir. Yapılan değerlendirme
sonucunda Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kayıt hakkı kazanan öğrencilere Uluslararası
Ofis tarafından “kabul mektubu” gönderilir.
(5) Başvurusu sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü web sayfasında ilan edilen
tarihlerde kesin kayıt için istenen belgelerle birlikte Üniversiteye şahsen başvurarak kesin kayıt
yaptırırlar.
Kesin kayıtlar
MADDE 9(1)

Lisansüstü Programlara kesin kayıtta istenen belgeler şöyledir:
a) Yüksek lisans başvurularında lisans diploması; doktora/sanatta yeterlik
başvurularında ise lisans ve yüksek lisans diploması ile bunların onaylı Türkçe
çevirisi;
b) Sağlık alanlarında YÖK tarafından verilen lisans ya da yüksek lisans denklik
belgesi; sağlık alanı dışındaki alanlarda ise tanınma belgesi (Tanınma ve denklik
belgeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacaktır);
c) Yüksek lisans başvurularında onaylı lisans transkripti; doktora başvurularında ise
onaylı lisans ve yüksek lisans transkriptleri (transkriptlerin Türkçe eğitim yapan
programlara kayıtta onaylı Türkçe çevirisi; yabancı dilde eğitim yapan programlara
kayıtta ise onaylı Türkçesi ya da İngilizcesi verilebilir);
ç) Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarıyla doktora/sanatta yeterlik
programları için yabancı dil yeterliği belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti;
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe dil yeterliği belgesinin aslı ya da
noter onaylı sureti;
e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı ya da noter onaylı sureti;
f) Öğrenci vizeli pasaportun aslı ve Türkçe çevirisi;
g) İl Emniyet Müdürlüklerinden verilen ikametgâh tezkeresi;
ğ) Sağlık Sigortası;
h) Altı adet fotoğraf (son altı ayda çektirilmiş);
ı) Öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge.
(2)
Maltepe Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim
görmek üzere başvuran adaylar, ilgili programın Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanlığının
görüşü, Uluslararası Ofisin incelemesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kontenjan
dışından öğrenci olarak kabul edilirler. Bu öğrencilerden, başvuru için istenen koşulları aynı
şekilde yerine getirmeleri istenir.
Yatay geçiş
MADDE 10- (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, yurtdışındaki bir üniversiteden
yapılacak yatay geçişlerde; en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı
olmuş olan öğrencinin, bu yönetmeliğin öngördüğü başvuru ve kabul koşullarını sağlamış
olması gerekir. Yatay geçiş başvurularında öğrencilerin daha önce eğitim gördüğü kurumdan
aldığı onaylı kısa ders tanımlarını ve bunların Türkçe içeriğini teslim etmesi gerekir. Yatay
geçiş başvurularında öğrencinin kaç ders alacağı, Üniversitenin “Lisansüstü Muafiyet ve
İntibak Yönergesi”ne uygun olarak belirlenir.
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Bilimsel hazırlık
MADDE 11- (1) Uluslararası öğrenci için tanınan kontenjanlar dahilinde başvuruda bulunan
alan-dışı öğrenciler, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık
programına tabi tutulabilirler. Bilimsel hazırlık programının ücreti, lisansüstü eğitim ücretine
dahil değildir.
Diğer şartlar
MADDE 12(1)
Bu yönerge uluslararası öğrenci adaylarından Türkiye’deki ikametleri için talep
edilecek gerekli belgelerin dışında, adayların öğrenimi ile ilgili istenecek belgeleri
belirtmektedir.
(2)
Maltepe Üniversitesine kabul edilen uluslararası öğrenciler eğitim-öğretim açısından
“Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin hükümlerine
tabidirler.
(3)
Öğrenci vizesi bulunmayan adayların kaydı yapılmaz.
(4)
Uluslararası öğrenci başvuruları, başvurdukları programın özel başvuru koşulları ele
alınarak değerlendirilir.
(5)
Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları öncelikle elektronik
ortamda alınır. Başvurusu onaylanan, değerlendirilen ve başvuru yaptığı programa kabul edilen
adaylar, kesin kayıtta belgelerinin asıllarını ya da noter onaylı suretlerini teslim etmelidirler.
Elektronik başvuruda beyan ettiği belgelerin doğru çıkmaması ya da YÖK’ten denklik/tanınma
belgesi alamaması durumunda aday, kesin kayıt yaptırmış olsa bile kayıt hakkını kaybeder,
adayın kaydı silinir. Bu tür durumlardan dolayı doğacak her türlü sorumluluk adaya aittir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 13- (1) 25/07/2017 tarihli ve 14 toplantı sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe giren
Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu yönerge, Senato Kararını müteakiben yayımıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği SENATO
Tarihi

Toplantı Sayısı/Karar Sayısı

19/09/2019

20/06

5

Tablo 1:
Doktora/Sanatta Yeterlik programına ya da İngilizce eğitim yapan yüksek lisans
programlarından birine kayıt yaptıracak adaylar için değerlendirmeye alınacak minimum YDS
puanı ve YDS karşılığı olarak kabul edilebilecek ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan
sınavlar
Sınav türü

Kabul edilen
sınav puanı

minimum Geçerlik süresi

YDS/YÖKDİL/KPDS/ÜDS 55 puan

Sınav tarihinden itibaren 5
yıl

TOEFL İBT

66 puan

Sınav tarihinden itibaren 2
yıl

PTE Akademik

60 puan

Sınav tarihinden itibaren 2
yıl

(1) Tabloda kabul edilen asgari YDS/YÖKDİL/KPDS/ÜDS puanları ve bu puanların
karşılığı olabilecek ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınacak
eşdeğerleri, YÖK’ün 25.02.2016 tarihli çizelgesine göre düzenlenmişlerdir.
YÖK’ün söz konusu çizelgede yaptığı değişiklikler, Yönergede değişikliğe neden
olur.
(2) Öğrenci adayının yabancı dil sınavı belgesinin üzerinde herhangi bir tarih
bulunuyorsa, belgenin geçerlilik tarihi belirtilen tarih olarak kabul edilir. Yukarıda
anılan geçerlilik süreleri yabancı dil belgesinin üzerinde herhangi bir tarih
bulunmayan adaylar için geçerlidir.
Diğer İngilizce sınavları ve doktora/sanatta yeterlik programları için kullanılabilecek İngilizce
dışındaki dillerden yabancı dil seviye tespit sınavlarının eşdeğerliliği için YÖK’ün
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf
sayfasına bakınız.
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