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ANKARA SOSYAL BiLiMLER ÜNivERSiTESi LisANSÜSTÜ PROGRAMLARA
ULUSLARARASı Ö(;RENCi KABUL VE KAYIT YÖNERGESi

BiRiNCi BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Taııımlar

Amaç ve kapsam

MADDE ı - (1) Bu Yöncrgc. Ankara Sosyal Bilimler Ünivcrsitesi bünyesindeki
Enstitüicrcc yürüllilmektc olan lisansüslli programlara yabancı uyruklu öğrcnci kabulü
sürcçlcrini düzcnlcr.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yöncrgc.

a) 14.10.1983 tarih vc 2922 sayılı Türkiyc'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilerc ilişkin Kanunu'nun Tnci maddcsine.

b) Yükseköğretim Kurulu Lisansüslli Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35/(2)
maddesinc.

c) 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Türkiye'de Öğrcnim
Gören Yabancı Uyruklu Öğrcncilere İlişkin Yönctmeliğin 6'ncl maddcsinin (e) bendine.

ç) 06.0l.2019 tarih vc 30647 sayılı ASBÜ Lisansüslli Eğitim-Öğretim Yönctmeliği
hük üm leri ne dayanı larak hazı rlanmıştı r.

Ta iLim!:,,'

MAI)()E 3 - (1) Bu Yöncrgede gcçen:

a) ASBÜ Proliciency Examination: ASBU Yabancı dil yeterlik sınavını,

b) CAE (Cambridgc Advanccd English): Cambridge İlcri Düzey İngilizce Sınavını.

c) CPE (Cambridge Proticiency Examination): Cambridgc İngilizce Ycterlik Sınavını.

ç) DİLMER : ASBU Dil Eğitimi Uyg. ve Araş. Mcrkezini,

d) EABED/EBD : Enstitü Anabilim Dalı/Enslİ1li Bilim Dalı

c) Enstiili: Ankara Sosyal Bilimlcr Üniversitesi RektörlUğüne bağlı Enstiilileri.

f) EYK : Enstiili Yönctim Kurulunu.

g) GCE AL: Gcneral CcTtilicatc or Education (GCE) Advanced Level.

ğ) IELTS (International English Language Testing System):Uluslararasl İngilizcc Dil
Sınavını.

h) PTS (Pcarson test or English): Pcarson İngilizce Sınavını.

i) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Ünivcrsitesi Rcktörünii.

i) Scnato : Ankara Sosval Bilimler Ünivcrsitesi Senatosunu .

.i) TOErL (Test or English as a Forcign Language): Yabancı Dilolarak İngilizce
Sınavını.

k) TÖMER : Türkçe Öğretim Merkezini.

i) UO : ASBÜ Uluslararası Otisi.
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m) Uluslararası öğrenci: Lisans veya lisansüstü eğitiminin tamamını veya bir kısmını
kendi ülkesi dışında bir ülkede yapmayı ve eğitim amacıyla o ülkeye taşınmayı seçen öğrenciyi,
ifadc eder.

n) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini (ASBÜ).

o) YDS : Yabaneı Dil Sınavını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu.

p) YÖKDiL: Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavını.
iliıde eder.

iKiNCi BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru Şartları, Dil Yeterlik Durumu

Kontenjan

MADDE 4 - (I) Lisansüstü programlara alınacak uluslararası öğrenci sayısı. Anabilim
Dallarının teklifi. ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayı ile bir öneeki yarıyılın başında
belirlenir.

(2) Kontenjan artırımı, ilgili Anabilim Dallarının talebi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ve Senato onayıyla yapılır.

Başvuru şartları

MADDE 5 - (i) Lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların uluslararası
öğrenci statüsünde olması gerekir. Sadece T.C. uyruklu olup lisans öğrenimini farklı bir ülkede
tamamlayanlar da uluslararası öğrenei statüsünde kabul edilir. K.K.T.e. uyruklu olanlar
(öğreniminin tamamım K.K.T.e. eğitim kunımlarında bitirip GeE AL sonucuna sahip olanlar
hariç) uluslararası öğrenci statüsünde sayılmaz.

Başvuru için ~erekli hcl~eler

MADDE () - (I) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olup.
lisansüstü eğitim için herhangi bir devlet bursuna sahip olmayarak kendi imkanlarıyla öğrenim
görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, internet sayfasında ilan edilen başvuru formunu ilgili
Enstitülerin belirledikleri takvim çerçevesinde doldurup, aşağıdaki belgeleri ekleyerek çevrim içi
başvuru yaparlar.

(2) Yüksek lisans başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lisans diplomasI.

bL En son mezun olduğu eğitim kurumundan aldığı transkript.
c) Niyet mektubu.

ç) Yabancı dil bclgesi.

d) Uluslararası sınav belgesi.
c) Ulusal sınav belgesi.

t) Referans mektubu.
g) Finansal destek mektubu ve/veya burs belgesi.

ğl Fotoğraf.
(3) Doktora başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasI.

2



b) En son mezun olduğu eğitim kunımundan aldığı transkrip!.

c) Niyet mektubu.

ç) Yabancı dil belgesi.

d) Uluslararası sıııav bel~esi.

c) Ulusal sıııav belgesi.

f) Referans mektubu.

g) Finansal destek mektubu ve/veya burs belgesi.

ğ) Fotoğraf.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 7 - (ı) Uluslararası öğrencilerin, lisansüstü programlara kesin kayıt

yaptırabilmeleri için aşağıdaki belgeleri ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir:
a) YÖK onaylı okul tanıma belgesi.
b) Mezun olduğu eğitim kurumuna ait diplomanın aslı ve Türkçe veya İngilizceye

çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 8üyükelçiliklerilKonsolosluklarından veya noterden onaylı
örneği.

c) Transkriptin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti
BüyükelçiliklerilKonsolosluklarından veya noterden onaylı örneği.

ç) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliklcri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği.

d)Öğrenim ücretinin birinci taksitinin ödendiğine dair ait banka dekontu veya burs
belgesi.

c) Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla
vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/
Konsolosluklarından alınacak Öğrenci Vizesi ya da geçerli ikamet izni, ikametgah belgesi.

t) 4 adet vesikalık fotoğraf:
g) Yabancı dil belgesi,

i.ı. Eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara kayıt yaptırabilmek için uluslararası
öğrencilerin İngilizce dil yeterliğini belgeiemeleri gerekmektedir. İngilizcenin anadil ya da resmi
dilolarak konuşulduğu ülkelerde eğitim dili ingilizce olan lisans veya lisansüstü programlardan
mezun olan adaylarda yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı
dil sınavlarının herhangi birinden yeterli puana sahip olan adaylar lisansüstü programa
başlayabilirler.

TOEFLIBT

(Minimum 16 from IELTS CAE CPE PTE ASBÜ YÖKDiL YDS

each skill) Academic EPE

84 6,5 C C 59 75 85 80
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Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar. en fazla iki dönem olan yabancı dil
hazırlık programlarına yönlendirilir. İstenen şartlardan hiçbirini sağlayamayan yabancı uyruklu
lisansüstü öğrenci adaylarının kayıtları i (bir) yılsonunda silinir.

1.2. Eğitim dili İngilizce dışında herhangi bir yabancı dilolan lisansüstü programlara
kayıt yaptırabilmek için uluslararası öğrencilerin ilgili yabancı dil yeterliğini belgelemeleri
gerekmektedir. İlgili yabancı dilin anadil ya da resmi dilolarak konuşulduğu ülkelerde, eğitim
dili ilgili yabancı dilolan lisans veya lisansüstü programlardan mezun olan adaylarda yabancı dil
yeterlilik şartı aranmaz. Yukarıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarının herhangi
birinden yeterli puana sahip olan adaylar lisansüstü programa başlayabilirler.

1.3. Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptırabilmek için uluslararası
öğrencilerin Türkçe dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. Türkiye'de bir Yüksek Öğretim
Kurumundan mezun olan yabaneı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bulltın
dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS
gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C ı düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye
sahip olmaları gerekir.

1.4. Türkçe eğitim verilen lisansüstü programlarda, programın niteliğine göre
gerektiğinde Türkçe dışında YÖK taralİndan kabul edilen yabancı dillerden birisine ait sınav
SOIllIÇbelgesi istenebilir.

1.5. Türkiye Burslusu olarak başvuran yabancı uyruklu yüksek lisans veya doktora
adayları. ilgili lisansüstü programlara bilim sınavı olmaksızın doğrudan kaydedilir. Ancak
öğrencilerin lisansüstü derslere başlayabilmeleri için yukarıdaki İngilizce veya Türkçe dil
yeterlik koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

1.6. Lisansüstü uluslararası aday öğrenciler sadece bir lisansüstü programa kayıt
yaptırabil irler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Baş\'urularıııın Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması, Öğrenim Ücreti

Başvuruların değerlendirilmesi, sonuçlarııı duyurulması

MADDE 8 - (I) Uluslararası öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının ön
incelemeleri çevrim içi başvuru ekranı üzerinden Uluslararası ofis taralından yapılır. Ön
incelemeden geçen adayların başvuru evrakları. ilgili AnabilimlAnasanat Dalı Başkanlıklarına
iletilir. Değerlendirıneye alınacak başvurular. Enstitü AnabilimlAnasanat Dalı Başkanlıklarınca
oluşturulan en az 3 kişilik Anabilim/ Anasanat Dalı Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul
Komisyonu taralından değerlendirilir. Değerlendirme. adayın genel not ortalaması, varsa yabancı
dil sınav notu, niyet mektubu ve referanslar dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dahilinde
yapılır. Değerlendirme sonuçları ilgili Enstitü müdürlüğüne iletilir ve ilgili Enstitü müdürlüğünce
onaylanarak Uluslararası ofise bildirilir. Nihai sonuçlar Uluslararası ofis tarafından adaylara
duyurulur.

(2) Lisansüstü programa kaydı yapılan uluslararası öğrenci listesi, dönem başında ilgili
enstitü tarafından, onaylanmak üzere Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Üniversite Yönetim
Kurulunca onaylanan öğrenciler eğitim-öğretime başlayabilirler.
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Öğrenim ücreti

MADDE 9 - (1) Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ücretlcr. hangi yıl kayıt yaptırdıklarına
bakılmaksızın bütün uluslararası öğrenciler için geçerli olur.

(2) Üniversitenin yurtiçi veya yurt dışıııdaki kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu
protokollerde belirlenen indirim oranları. protokolde geçen tutarlarla ilgili yeni bir düzenleme
yapılmadıkça değiştirilmez.

(3) Lisansüstü programlarda öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri.
her eğitim-öğretim yılında belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Cari Ilizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar'daki lisansüstü öğrenciler
için belirlenen tutardan aşağı olamaz.

(4) Yıllık belirlenen öğrenim ücretleri. lisansüstü öğrenciler tarafıııdan akademik takvime
uygun olarak. dönemlik olarak ve eşit taksitlerle her yarıyılııı başında ilgili banka şubesine
ödenir.

(5) Kayıt hakkı kazamp kayıtlanan öğrenciye, kaydının silinmesini talep etmesi
durumunda yatırılan ücret iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ ııÖLÜM
Çeşitli ve Snn Hükümler

Ilükiim hulunmayan durumlar

MADDE iO- (I) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, Yükseköğretim Kurulu
tarafıııdan kabul edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar, YÖK kararları. Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. ilgili diğer mevzuat hükümleri
ve Senato kararları esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan yiinerj(e

MADDE 11 - (1) 30/04/2019 tarihli ve 2019/55 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul ve
Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE ıı - (I) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütıne

MADDE 13 - (ı) Bu Yönerge Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

Yönel'j(enin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sa)'ısı
29.11.2019 2019/127
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