ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ
LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ
(Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08)

Amaç
MADDE - 1
Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde yer alan lisansüstü
programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE - 2
Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde kullanılacak
başvuru, kabul ve değerlendirme ile kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE - 3
Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 28/3/1983
tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 72 nci maddesine ve
22/12/2009 tarihli ve 27440 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Özyeğin Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE - 4
ALES
:
GMAT
:
GRE
:
IELTS
:
KPDS
:
ÖzÜ
:
Rektör
:
Senato
:
TOEFL-IBT :
TOEFL-PBT :
TRACE
:
Üniversite :
ÜDS
:
ÜAK
:
YÖK
:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Graduate Management Admission Test
Graduate Record Examination
International English Language Testing System
Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Özyeğin Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Özyeğin Üniversitesi Senatosu
Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test
Test of English as a Foreign Language – Paper Based Test
ÖzÜ İngilizce Dil Yeterlik Sınavı
Özyeğin Üniversitesi
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
Üniversitelerarası Kurul
Yükseköğretim Kurumu

BaĢvuru KoĢulları
MADDE - 5
Lisansüstü programlara başvuru koşulları, güz dönemi için Şubat, bahar dönemi için Ekim
aylarında enstitü yönetim kurulu kararıyla belirler ve ÖzÜ internet sayfasından duyurulur.
1. Mezuniyet Dereceleri
a.

Yüksek lisans başvurularında adayların bir lisans programından, doktora
başvurularında ise bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş veya
mezun olma durumunda olması gerekir.

b.

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan mezuniyet aşamasında olanların,
Üniversiteye kayıt olabilmeleri için kayıt tarihlerinden önce öğrenimlerini başarıyla
tamamlamış olmaları gerekir.
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2. Diploma Denkliği
a.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaların YÖK tarafından
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olarak kabul
edilmesi gerekir.

b.

T.C. ve K.K.T.C. uyruklu adayların, diploma denklik başvurularını kendileri yapmaları
gerekir. Yabancı uyruklu adayların diploma denklik belgeleri bulunmuyorsa,
Üniversiteye başvuruları olumlu değerlendirilmeleri durumunda denklik işlemleri ÖzÜ
tarafından yapılır.

3. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonucu
a.

Adayların, aşağıda belirtilen sınav sonuçlarından herhangi birini sınavların geçerlilik
süresi içinde sağlamış olmaları gerekir. GRE ve GMAT sınav sonuçları 5 yıl, ALES sınav
sonucu 3 yıl geçerlidir.
 ALES : En az 55 puan (lisans diploması ile doktora başvurusunda en az 70)
 GRE : En az 610 puan (lisans diploması ile doktora başvurusunda en az 685)
 GMAT : En az 450 puan (lisans diploması ile doktora başvurusunda en az 650)

b.

İlgili enstitü yönetim kurulları, her bir lisansüstü program için kabul edilen sınavlarda
ve bu sınavlardan alınması gereken puanlarda, asgari puanların altına düşmemek
kaydıyla değişiklik yapabilirler.

c.

Durumları aşağıda belirtilen adaylar, lisansüstü eğitime giriş sınavından muaftır:
 Yabancı uyruklu adaylar
 Herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesildikten en fazla bir dönem ara
verdikten sonra yeniden aynı veya başka bir programa başvuran adaylar
 Bir yüksek lisans programını tamamlamış ve en fazla bir dönem ara verdikten sonra
yeniden başka bir programa başvuran adaylar

4. Dil Yeterlik Sınav Sonucu
a.

Adayların, aşağıda belirtilen İngilizce dil yeterlik sınav sonuçlarından herhangi birini
sınavların geçerlilik süresi içinde sağlamış olmaları gerekir. TOEFL ve IELTS sınav
sonuçları 2 yıl, ÜDS ve KPDS sınav sonuçları 3 yıl; TRACE sınav sonucu 2 yıl geçerlidir.







TOEFL-IBT
TOEFL-PBT
IELTS
ÜDS
KPDS
TRACE

:
:
:
:
:
:

En
En
En
En
En
En

az
az
az
az
az
az

55 puan
453 puan
5,5 puan
55 puan
55 puan
50 puan (sadece yüksek lisans başvurularında)

b.

Doktora başvurularında, resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları, ayrıca,
Fransızca veya Almanca dillerinde ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından
belirlenmiş bir sınavdan en az bu puan muadili bir puanı sınavın geçerlik süresi içinde
almalıdırlar.

c.

İlgili enstitü yönetim kurulları, her bir lisansüstü program için kabul edilen sınavlarda
ve bu sınavlardan alınması gereken puanlarda, asgari puanların altına düşmemek
kaydıyla değişiklik yapabilirler.

d.

Yüksek lisans başvurularında, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim
programından en geç iki yıl önce mezun olup, enstitü tarafından yapılan değerlendirme
sonucu İngilizce dil bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce dil yeterlik sınav sonucu
koşulundan muaf tutulurlar.
2/5

e.

Yüksek lisans başvurularında, İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamayan adaylar,
olumlu değerlendirilmeleri koşuluyla, TRACE sınavına alınırlar.

5. Diğer Koşullar
Adayların, varsa, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen diğer koşulları (mezuniyet
not ortalaması, iş tecrübesi, vb) sağlamaları gerekir.
BaĢvurular
MADDE - 6
1. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurularını, akademik takvimde ilan edilen başvuru
tarihlerinde, aşağıdaki başvuru belgeleriyle birlikte, ilgili enstitüye yaparlar.









Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı başvuru formu.
Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası.
Yurt dışından alınan diplomalar için diplomanın Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik
Ofisi’nden alınacak diploma denklik belgesinin kopyası.
Lisansüstü eğitime giriş sınav sonuç belgesinin kopyası.
Dil yeterlik sınav sonuç belgesinin kopyası.
Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı
bütün dersleri ve notları gösteren transkript belgesi. Bu belge, kurumun not sistemi
hakkında bilgi içermiyorsa, ek olarak not sistemini açıklayıcı belge.
Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın
kopyası.
Enstitüce istenebilecek ek belgeler (referans mektubu, özgeçmiş, kompozisyon, vb).

2. Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları
dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.
3. Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya
Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir
tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal
edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
4. Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun
adaylara iade edilmez.
Değerlendirme ve Kabul
MADDE - 7
1. Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat
veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava
katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.
2. Başvuru değerlendirmesi, lisansüstü eğitime giriş sınavı puanı (yüzde 50’den az olmamak
koşulu ile), mezuniyet not ortalaması, mülakat veya yazılı sınav notu, dil yeterlik düzeyi
gibi kriterlerden oluşan bir başarı puanına göre yapılır.
3. Adayların başvuruları enstitüce belirlenen ve en az üç öğretim elemanından oluşan kabul
jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
4. Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine adayların
eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı
uygulayabilir. Kurul kararında adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler
belirtilir.
3/5

5. Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her
akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi ilgili enstitü yönetim
kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.
Sonuçların Bildirimi, Kayıt Niyeti ve Kayda Davet
MADDE - 8
1. Başvuru değerlendirme sonuçları gizli olup, sonuçlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaz;
adaylarla sadece kendi başvurularının değerlendirme sonuçları paylaşılır.
2. Başvuru değerlendirme sonuçları adaylara enstitü tarafından Türkçe ve İngilizce dillerinde
olmak üzere iki dilde hazırlanan başvuru sonuç bildirim mektubu ile bildirilir. Mektupta,
kabul edilen adayların belirtilen tarihe kadar kayıt niyetlerini bildirmeleri istenir.
3. Kayıt niyeti olumlu adaylara, enstitü tarafından kayda davet mektubu gönderilir.
4. Süresi içinde kayıt niyetini bildirmeyen veya kayıt niyeti olumsuz olan adaylar kayıt hakkını
kaybeder.
Üniversiteye Kayıt
MADDE - 9
1. Kabul edilen adaylar, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, aşağıdaki belgeler ile
birlikte Üniversiteye şahsen gelerek kayıt yaptırırlar.











Lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı ve bir kopyası (aslı kayıttan sonra öğrenciye
teslim edilir)
Yurt dışından alınan diplomalar için diplomanın Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik
Ofisi’nden alınacak diploma denklik belgesinin aslı. (Diploma denklik belgesi olmayan
yabancı uyruklu adayların denklik başvuruları ÖzÜ tarafından yapılır.)
Lisansüstü eğitime giriş sınav sonuç belgesinin aslı.
Dil yeterlik sınav sonuç belgesinin aslı.
İlgili mezuniyet derecesinin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan
tüm dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesinin (transkript) aslı.
Her birinin arkasına ad-soyad yazılmış, 4.5x6 cm boyutlarında, son 6 ay içinde çekilmiş,
baş ve boyun açık, erkek öğrenciler için sakalsız, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde 6 adet
fotoğraf.
Ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücreti ödemesi.
T.C. ve K.K.T.C. uyruklu adaylar için
 Kimlik numarasının olduğu nüfus cüzdanının arkalı önlü kopyası.
Yabancı uyruklu adaylar için
 Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfalar ile öğrenim vizesinin
bulunduğu sayfanın kopyası. Öğrenim vizesi adayın ülkesinde bulunan veya en
yakın TC Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri veya TC Başkonsoloslukları’ndan alınır.
 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet tezkeresinin onaylı fotokopisi
(Kayıttan sonra en geç bir ay içinde teslim)
 Yabancı Kimlik Numarası bilgisi (Kayıttan sonra en geç bir ay içinde teslim)

2. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
3. Belgelerinde gerçeğe aykırı düzenlemeler olan adayların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
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ġartlı Kabul Edilen Öğrenciler
MADDE - 10
1. Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki belgelerden
herhangi birini sağlayamayan adaylar, olumlu değerlendirilmeleri durumunda, ilgili enstitü
yönetim kurul kararı ile, başvurdukları programa şartlı kabul edilirler.




Lisansüstü eğitime giriş sınav sonucu
Dil yeterlik sınav sonucu
Diploma denklik belgesi

2. Lisansüstü programlara şartlı kabul edilen adaylar, programa özel öğrenci statüsünde kayıt
yaptırırlar; ancak lisansüstü öğrenci statüsünde ödeme yaparlar.
3. Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri dönemin akademik takvimde belirtilen
dönem sonu sınavlarının bitiş tarihine kadar tamamlamaları gerekir.
4. Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlayan öğrencilerin statüleri, izleyen
dönemin başından itibaren lisansüstü öğrenci statüsüne dönüştürülür.
5. Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlamayan öğrenciler, kayıtlı oldukları
dönemi özel öğrenci statüsünde tamamlamış sayılırlar ve dönem sonunda öğrencilik
statüleri sona erdirilir.
6. Eksik belge nedeniyle kayıtlı oldukları dönemi özel öğrenci statüsünde tamamlayan
öğrencilerin, izleyen dönemlerde programa devam edebilmeleri için her dönem ilgili
enstitüye yeniden başvurmaları ve enstitü yönetim kurulu kararıyla programa yeniden şartlı
kabul edilmeleri ve özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmaları gerekir.
7. Eksik belgelerini tamamlayıp devam ettikleri lisansüstü programda özel öğrenci
statüsünden lisansüstü öğrenci statüsüne geçen öğrencilerin, özel öğrenci olarak
tamamladıkları dönemlerde almış oldukları derslerden enstitü yönetim kurulu tarafından
kabul edilenleri not ve kredileriyle lisansüstü programlarına aynen sayılır. Bu şekilde sayılan
derslerin toplam kredisi, öğrencinin lisansüstü programından mezun olabilmek için gereken
toplam kredinin en fazla %50’si olabilir.
8. Eksik belgelerini tamamlayamayan veya yeniden şartlı kabul edilmeyen öğrenciler,
programdan mezun olma haklarını kaybederler. Bu öğrencilere, istekleri üzerine, özel
öğrenci statüsünde kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren transkript verilir.
Hüküm Bulunmayan Maddeler
MADDE - 11
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato,
Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE - 12
Bu Yönerge, Senato onay tarihinde yürürlüğü girer.
Yürütme
MADDE - 13
Bu Yönerge hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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