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MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM VEREN ENSTİTÜLERDE
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU,

KABULÜ VE KAYIT ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu uygulama esasları, Muş Alparslan Üniversitesine lisansüstü düzeyde uluslararası  

(yurt dışından kabul edilecek)  öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kabul esaslarını düzenler ve kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 

Kanun, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.02.2011 tarihli kararı ve konu ile ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu uygulama esaslarında geçen; 
a) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini (MŞÜ)
b) Enstitü: Muş Alparslan Üniversitesi bünyesindeki enstitüleri,
c) Enstitü Yönetim Kurulu: MŞÜ’ye bağlı ilgili enstitünün yönetim kurulunu, 
ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,
e) Yüksek Öğretim Kurulu: Türkiye Yüksek Öğretim Kurulunu
f) Üniversiteler Arası Kurul: Türkiye Üniversiteler Arası Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrenciler İçin Kontenjan,

Başvuru, Kabul ve Kayıt Şartları

Kontenjan, öğrenci kabulü ve başvuru şartları
MADDE 4- (1) Muş Alparslan Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burslu olduğunu belgeleyenler ile kendi imkânlarıyla 
lisansüstü öğrenim görmek üzere birimlere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, bu uygulama esaslarında 
belirlenen kapsam ve koşullarda ve ilgili birimler tarafından tespit edilen kontenjan dâhilinde ilgili yönetim 
kurulu onayı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilir. 

(2) Üniversitemizin yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile yaptıkları anlaşmalara bağlı olarak 
müracaat eden yabancı uyruklu öğrenciler için ilave kontenjan uygulaması olup olmayacağına ilgili enstitü 
yönetim kurulu karar verir.

(3) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanı ile 
ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir. Türkiye’deki bir öğretim 
kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden ALES’e girme şartı aranır. Lisans diplomasıyla 
başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük sistemde not ortalamaları 
YÖK web sitesindeki karşılaştırma tablosuna göre belirlenecektir), yüksek lisans diplomasıyla başvuran 
adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 (100’lük sistemde not ortalamaları YÖK web 
sitesindeki karşılaştırma tablosuna göre belirlenecektir) olması gerekir.

(4) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar için ALES 
ya da bu sınava eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz.

(5) Adayların, Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü diplomasına, ya da 
Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(6) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında Üniversitelerarası 
Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden (KPDS, ÜDS, YÖKDİL, YDS, E-YDS) en az 55 veya 
Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato 
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse asgari puanları yükseltebilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, kontenjanları ve özel şartları ilgili anabilim/anasanat dalı 
başkanlığının önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
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BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru formu 
2. Türkçe yeterlik belgesi
3. Lisans öğrenimini Türkiye’de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES Belgesi
4. Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul 

tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir.

5. Pasaportun tasdikli sureti
6. Diploma (Türkçeye çevrilmiş ve İlgili Makamlarca onaylanmış sureti)
7. Transkript (Türkçeye çevrilmiş ve İlgili Makamlarca onaylanmış sureti)
8. Denklik belgesi (İlgili Makamlarca onaylanmış sureti)

Değerlendirme
MADDE 5- (1)Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil belgesi puanının 

%30’u değerlendirmeye alınır. 
a) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için lisans not 

ortalamasının %50’i, ALES notunun %30’u, Türkçe dil belgesi puanının %20’si değerlendirmeye alınır.
(2) Doktora başvurularında yüksek lisans not ortalamasının %50’si, Türkçe dil belgesi puanının %25’i, 

Yabancı dil belgesi puanının %25’i değerlendirmeye alınır. 
(3) Puanlar 100’lük sisteme çevrilerek değerlendirilir. 
(4) Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir.

Kayıtlar
MADDE 6- (1) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci 

kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin 
kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli 
evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,
b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.
 (2) Kayıtları yapılan adayların, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe Dil yeterliğine sahip 

olup olmadıkları bu maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan kapsam ve koşullarda yapılacak sınavla belirlenir. 
(3) Türkçe Dil Sınavı, Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi veya ilgili birim yönetim 

kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır. Bu sınavdan başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 55 
puan almak şarttır.

(4) Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde 
yapılacak Türkçe Dil Sınavında da başarılı olamayan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim 
kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller,

Yürürlük ve Yürütme

Çeşitli hükümler
MADDE 7- (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dahilinde ve ayrıca bir sınav 

yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile 
gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden 
alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, 
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3(üç) katından az ve cari hizmet maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. 
Öğrenci, SGK prim ödemelerini yatırmakla yükümlüdür.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim öğretim ile ilgili konularda, bu uygulama esaslarında belirtilen 
özel şartlar dışında, Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato 
kararlarına göre işlem yapılır.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı 

olmamak üzere işlem yapmaya ilgili birim yönetim kurulları yetkilidir.
Yürürlük 
MADDE 9- (1) Bu uygulama esasları, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanır.
 Yürütme
MADDE 10- (1) Bu uygulama esasları, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


