T.C.
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ
(Üniversite Senatosunun 27/12/2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç:
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yürütülen lisansüstü
programlarına yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenler.
Kapsam:
MADDE 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi lisansüstü programlarına yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak:
MADDE 3- (1) Bu Yönerge,
a) 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri,
b) 14.10.1983 tarihinde kabul edilen ve Resmî Gazete’nin 18196 sayılı (19.10.1983)
nüshasında yayımlanan 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Kanun”un 7’nci maddesi,
c) 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim
Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”in 6’ncı maddesi (E) bendi
hükümleri,
d) 01.7.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”,
e) Yükseköğretim Kurulunun 10.06.2010 tarihli Genel Kurul Kararı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar:
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
b) Rektörlük : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Rektör
: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato
: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,
d) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurullarını,
e) Enstitü
: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı enstitüleri,
f) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
g) EYK
: Enstitü Yönetim Kurulunu,
h) ALES
: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
ı) EABD
: Enstitü Anabilim Dalını,
k) IELTS
: “International English Language Testing System” Uluslararası İngilizce
Dil Sınavını,
l) TOEFL
: “Test of English as a Foreign Language” Yabancı dil olarak İngilizce sınavını,
m) YDS
: Yabancı Dil Sınavını,
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İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler
MADDE 5- (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü
eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili enstitülerin
belirledikleri takvim çerçevesinde Enstitü Müdürlüklerine teslim ederler.
a) Başvuru Formu,
b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, mezun olmamış adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren Üniversitelerden alınmış
resmi yazı,
c) Transkript (Not Durum) Belgesi (aslı), (lisans/yüksek lisans),
ç) Pasaportun kimlik ile ilgili kısmının fotokopisi
d) 1 Fotoğraf
e) 2 Referans mektubu
f) Özgeçmiş
(2) Yüksek Lisans ve Doktora programına başvurularda ALES puanı aranmamaktadır.
(3) İngilizce eğitim yapan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu
adaylardan, İngilizce YDS’den en az 55/100 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, ve benzeri) eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır
(Bkz. Ek 1). Ek 1. de gösterilen değerler dışındaki puanlamalar için YÖK’ün belirlediği eşdeğerlilik tablosu (Bkz. Ek 2) kullanılır. YDS’den en az 55/100 ve eşdeğeri olan İngilizce Dil
Yeterlilik puanı, ilgili programın bağlı olduğu EABD görüşü ve EYK’nın onayı ile değiştirilebilir.
(4) Yabancı dil puanını gösteren belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar için İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu tarafından yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda ilgili EABD görüşü ile EYK’nun belirlediği puanı alamayanlar Üniversitenin yabancı dil hazırlık okulunda eğitim görebilir. Adayın yabancı dil yeterlilik puanını 2 yarıyıl içerisinde alması
beklenir.
(5) Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan
mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.
(6) Eğitim dili Türkçe olan bir Lisansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adaylardan YÖK
tarafından kabul edilmiş TÖMER ve benzeri merkezlerden B2 sertifikasına sahip olanlar ile
Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olup olmadıkları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) Müdürlüğünce yapılacak “Türkçe Dil
Seviye Tespit Sınavı” ile değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) tarafından verilen kurslara
katılmak ya da diğer Türkçe Öğretim Merkezlerinden B2 düzeyinde Türkçe bildiğine dair bir
sertifika getirmek zorundadır (TÖMER not dönüşüm tablosu için bkz. Ek 3). Adaylar B2 düzeyinde Türkçe bilgisine sahip olduklarını ispatladıkları tarihi takip eden yarıyıldan itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler. Adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre
tanınır. Kursun süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Yatay geçiş yoluyla kabul edilme şartları ilgili programı açmış olan EABD görüşü ve EYK
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kararı ile belirlenir.
(8) Yukarıdaki şartları taşıyan adayların Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin
suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi ve Kayıt
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde ilgili programın anabilim dalı kurulu tarafından bir bütün olarak değerlendirilir. AKTS sistemine dahil olmayan ülkelerdeki Üniversitelerin 3 yıllık lisans programlarından mezun olan öğrencilerin en az 120 kredi ders yükünü, Diş Hekimliği Fakültesi Lisansüstü programları için en az 200 kredi ders yükünü tamamlamaları zorunludur. Kredi yükü eksik olan öğrenciler danışmanlarının kararıyla seçecekleri dersler ile kredi yükünü başarıyla tamamlayıp lisansüstü programa başlayabilirler. Yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.
(2) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü
öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın anabilim dalı başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler. Ancak bu öğrencilerin başvuru için istenen koşulları (Madde1; 1- 8 numaralı koşullar) yerine getirmesi istenir.
(3) Özel yetenek isteyen programlar için ilgili EABD görüşü ile EYK kararları da değerlendirmede esas alınabilir.
Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulur.
(2) Enstitülere kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili enstitü tarafından bir kabul mektubu gönderilir.
(3) Kayıtlar ilgili enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır.
(4) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır (Bu belgelerden başvuru
esnasında teslim edilmiş olanlar tekrar istenmeyecektir.):
a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b) Transkript (Not Durum) Belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
c) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç) 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
d) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Ücretler Üniversitenin WEB sitesinde her
yıl yayımlanmaktadır.).
e) Yapılmak istenen Lisansüstü eğitim alanının belirtildiği Başvuru formu.
f) Öğretim gördükleri kurumun tanınırlığına dair belge
g) Klinik uygulaması olan sağlık alanları için Diploma Denklik Belgesi
h) Noter veya Büyükelçi onaylı öğrenim vizesi belgesinin fotokopisi
i) İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikamet izni
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(5) Tanınırlık ve Diploma Denklik Belgeleri adayın kendisi tarafından Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığından alınır.
Şartlı Kabul
(1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki belgelerden
herhangi birini sağlayamayanlar, ilgili Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programa şartlı kabul edilebilir:
- Dil Yeterlik Sınav Sonucu,
- Tanınırlık Belgesi,
- Denklik belgesi (Klinik uygulaması olan sağlık programları için).
Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk dönemin sonuna kadar tamamlamaları
şarttır. Klinik uygulaması olan sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe uygun bulunan ilgililerin
öğrenciliklerinin ilk yılı içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş diploma denklik belgesini Üniversitemize ibraz etmeleri, bu süre içerisinde belgeyi ibraz edemeyenlerin öğrencilikle ilişkileri kesilecektir.
(2) Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlayan öğrencilerin statüleri, izleyen dönemin başından itibaren lisansüstü öğrenci statüsüne dönüştürülür. Bu öğrencilerin aldıkları
derslerden ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenleri not ve kredileri ile lisansüstü
programlarına aynen sayılır.
(3) Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlamayan öğrenciler, kayıtlı oldukları dönemi özel öğrenci statüsünde tamamlamış sayılırlar ve dönem sonunda özel öğrencilikleri sona
erdirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 8 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senato kararları
ve Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunun ilgili
kararları esas alınır.
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu yönerge hükümleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
Ek 1.: Yabancı dil yeterliliğini gösteren dönüşüm tablosu
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurularda Geçerli Olan
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları
Sınav Türü
Sınav Puanı
Geçerlilik Süresi
Yabancı Dil Sınavı (YDS)
55
Süresiz
International English Language Testing System (IELTS) 5.5
Süresiz
IBT: 60
Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
CBT: 142
Süresiz
PBT: 461
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Ek 2.: ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
Link: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf
Ek 3.: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(YÜTÖM) Sınavlarında Uygulanan Not Sistemi
Türkçe Yeterlilik sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Beceri alanları (Dinleme,
Okuma, Sözlü anlatım, Yazılı anlatım) eşit değerdedir (Her biri 25).
50-59
A2
60-65
B1
66-70
B2
71-100
C1
Toplam puanı 50’den az olan adaylara “ Türkçe Yeterlilik Belgesi” verilmez.
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