T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yürütülen
lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle
ilgili esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yürütülen lisansüstü
programlara yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili
işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge:
a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun14 ve 65’inci maddesi,
b) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Kanunun 7’nci maddesi,
c) 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye’de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’in 6’ncı madde E bendi,
d) 1/7/1996 tarihli ve 22683 Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.06-3069021145 sayılı yazısı,
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen:
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française): Yabancı Dil olarak Fransızca Sınavını,
c) Enstitü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,
d) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
e) GRE (Graduate Record Examination): Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim
Giriş Sınavını,
f) GMAT (Graduate Management Admission Test): Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim Giriş
Sınavını,
g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
h) KSÜ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
i) PNDS (Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache): Yabancı Dil olarak Almanca Sınavını,
j) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
l) TOEFL (Test of Eglish as a Foreign Language): Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavını,
m) TÖMER: Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezini,
n) TUS : Tıpta Uzmanlık Sınavını,
o) USMLE (United States Medical Licensing Examination): Birleşik Devletler Tıbbi Belgeleme
Sınavını,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
q) ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
r) Yabancı Diller Yüksekokulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Eğitim Dili, Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler
Kontenjan
MADDE 5 – (1) Lisansüstü yabancı uyruklu öğrenci alınacak program ve öğrenci kontenjanları
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senato onayı ile
belirlenir.
(2) Kontenjanlar, ilgili Enstitü Müdürlüğü ve Üniversite Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü web
sayfasında yayımlanır.
Eğitim dili
MADDE 6 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programına yerleştirilen öğrenciler
04/12/2008 tarih, 27074 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
hükümlerine tabi olurlar.
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki
şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir;
a) Türkçe öğretim yapan programlara lisansüstü eğitim için başvuran yabancı uyruklu
öğrencilerin o programda eğitimlerine başlayabilmeleri için en az (C1) seviyesinde Türkçe yeterlilik
düzeyini sağlamış olduklarını belgelendirmeleri veya yurt içinde Türkçe eğitim yapan bir yüksek öğretim
kurumundan mezun olmaları gerekir.
b) Yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuru yapan adaylar için Türkçe Dil Belgesi
istenmez.
c) Başvuruları alınan adayların, bu fıkranın (a) bendindeki belgelerden herhangi birisine sahip
olmamaları halinde Türkçe öğretimi için eğitime başlamadan önce en fazla iki yarıyıl, KSÜ TÖMER
tarafından Türkçe kursuna alınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği
kesilir.
(3) Öğretim dili yabancı dilde olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili
aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:
a) Lisansüstü programın öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin, anadili olarak konuşulduğu
bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği lisans öğretimi verilen kurumlarında eğitim görüp, lisans
öğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.
b) Yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan, TOEFL yazılı sınavından en az
500, Bilgisayar dengi TOEFL sınavından en az 198, TOEFL IBT sınavından 72 puan almış olmak.
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu
tarafından (b) bendindeki sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan
üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
d) KSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından, yüz tam
puan üzerinden en az 70 (yetmiş) almak.
e) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu yönerge
hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın
geçmemesi şarttır.
f) Adayların bu fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan birini sağlayamamaları halinde
yabancı dil öğretimi için eğitime başlamadan önce en fazla iki yarıyıl, KSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yabancı dil hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili
Enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Öğretim dili yabancı dil olan programlarda yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan
öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan
birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dille ders verebilir ve danışmanlık yapabilirler:
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak
konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda
tamamlamış olması.
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c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan (YDS) ve Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, DALF, PNDS yabancı dil sınavlarında yüz tam puan
üzerinden asgari 80 (seksen) puanla başarılı olması.
Başvuru Esasları ve Başvuruda İstenen Belgeler
MADDE 7- (1) Başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve kontenjanlar,
Üniversite, ilgili Enstitü ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü web sayfasından ilan edilir.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dış
İlişkiler Şube Müdürlüğüne şahsen ya da Üniversite web sitesinden online olarak yapılabilir.
(3) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olarak lisansüstü eğitim
görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarından başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir.
a) Başvuru Formu,
b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
c) Lisans veya Yüksek lisans not durum belgesinin Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
d) Türkçe dil yeterliliğini gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan 6. maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen belgelerden birini aslı veya onaylı örneği (varsa), yoksa bu yönergenin 6. Maddesinin
ikinci fıkrasının (c) bendine göre işlem yapılır.
e) Yabancı dille öğretim yapan programlara müracaat için 6. maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen yabancı dil belgelerinin birinin aslı veya örneği (varsa), yoksa bu yönergenin 6. Maddesinin
üçüncü fıkrasının (f) bendine göre işlem yapılır.
f) ALES, GRE, GMAT, TUS veya USMLE sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa),
g) Pasaport Fotokopisi,
h) Doktora programına başvuracaklar için, doktora yabancı dil yeterliliğini gösteren belge.
Doktoraya başvuru yapacak yurt dışı öğrenci adaylarından YDS’den en az 55 (elli beş) almış olmak, ya
da Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak.
ı) Üniversitemiz öğretim üyelerinden alınacak onaylı kabul belgesi (istenmesi halinde).
(5) Yurt içi ya da yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan
mezun olan adaylardan doktora da yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.
(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok iki yarıyıl olup, bu sürede bilimsel
hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programını
başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu yönerge hükümlerine göre devam eder.
(7) Aşağıda belirtilen adaylar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü yurt dışı
öğrenci kontenjanları için başvuramaz:
a) Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu
olanlar, uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyruklular,
b) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan
lisans/yüksek lisans öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
c) T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar,
d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle disiplin cezası alanlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi ve Kesin Kayıt
Değerlendirme ve Sıralama
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuruları ilgili anabilim dalı
kurulu tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde oluşan başarı notuna göre değerlendirilir ve adaylar başarı
puanlarına göre, kontenjan kadar büyükten küçüğe doğru sıralanarak belirlenir. Başarı puanlarına göre
asil aday kadar yedek aday da belirlenir.
(2) Başarı notunun oluşturulmasında;
a) Yüksek lisans için; lisans mezuniyet notunun %60’ı ile anabilim dalı kurulu tarafından
yapılacak mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav notunun %40’ı alınır.
b) Doktora için; lisans mezuniyet notunun %30’u ve yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ile
anabilim dalı kurulu tarafından yapılacak mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav notunun %40’ı alınır.
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(3) Adaylar, anabilim dalı kurulu tarafından yapılan puan sıralamasına göre lisansüstü programına
ilan edilmiş kontenjan dâhilinde kabul edilirler. Yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri anabilim
dalının teklifi ve EYK kararı ile kesinleşir. Kabulü kesinleşen öğrenciye Enstitü Müdürlüğü tarafından
onaylı kabul belgesi verilir.
(4) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek
lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı kontenjanına ek olarak EYK kararı ile
lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
(5) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak
lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın anabilim dalı
başkanlığı görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile,
öğrenci olarak kabul edilirler.
Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt
MADDE 9 – (1) Başvuru sonuçları belirtilen tarihte ilgili enstitülerin web sayfasından
duyurulur.
(2) Kayıtlar, ilan edilen tarihlerde ilgili enstitüler tarafından yapılır. Öğrenci kayıtları şahsen veya
noter tasdikli vekaletle yapılır.
(3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
a) Lisans ya da yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin Türkiye dış
temsilciliklerinden onaylı örneği ve Türkiye'de yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş
örneği,
b) Diploma denklik belgesi,
c) Lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin aslı ve Türkiye'de yeminli mütercimler
tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
d) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklardan alınacak öğrenim vizesinin
aslı veya noter tasdikli sureti,
e) Pasaportun onaylı sureti,
f) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
g) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.
ı) Kayıt hakkı kazandığı programın öğretim diline göre Türkçe yeterlilik belgesi veya yabancı dil
yeterlilik belgesinin aslı veya onaylı örneği. Yeterlilik belgeleri bulunmayanlar hakkında bu yönergenin
6. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
(4) Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içinde
eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır.
(5) Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler kesin kaydını yaptırdığı dönem başında, KSÜ Sürekli
Eğitim Merkezi tarafından açılan Bilimsel Oryantasyon Programına katılmakla yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Ücreti ve Mali Hükümler

Öğrenim Ücreti
MADDE 10- (1) Yurt dışı öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Bakanlar kurulu
tarafından her yıl Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Yüksek Öğretim kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine
Dair Karar” gereğince EYK teklifi ile KSÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
Mali Hükümler
MADDE 11- (1) Yurt dışı lisansüstü öğrencileri, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen
Bilimsel Oryantasyon Program ücretini KSÜ Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye hesabına yatırmakla
yükümlüdür.
(2) Bu programda danışmanlık yapan öğretim elemanlarına, en fazla 5 öğrenciye kadar Bilimsel
Oryantasyon Program ücretinin en fazla %50'si ödenir.

4

(3) Türkçe ve Yabancı dil hazırlık eğitimine devam edecek yabancı uyruklu öğrencilerin, hazırlık
eğitimi ücretleri KSÜ TÖMER ve KSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun teklifi ile KSÜ
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 12 – Bu yönergede bulunmayan hallerde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin
lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili enstitünün Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönergesi, 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 - (1)Bu Yönerge hükümleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunun
19/01/2015 tarih ve 2015/01-6 sayılı kararı ile 19/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönergenin
kabulünden önce 11.05.2011 tarih ve 2011/12 sayılı Senato Kararıyla kabul edilen KSÜ İngilizce
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yapmak Üzere Başvuran Yurt Dışı Öğrencilerinin Başvuru, Kabul ve Kayıt
Yönergesi ile 02.03.2011 tarih ve 2011/05 sayılı Senato kararıyla kabul edilen KSÜ Yurt Dışı Lisansüstü
Öğrencilerinin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 14- Bu Yönerge hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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