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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yürütülen 

lisansüstü programlara uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını 

düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü 

programlara uluslararası öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge;  

a)  04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’a,  

b) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere 

İlişkin Kanun’a, 

  c) 30/04/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye’de Öğrenim Gören 

Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’e,  

ç) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23/01/2015 tarih ve 3477 sayılı yazısına, 

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/07/2016 tarih ve 42953 sayılı yazısına, 

e) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurulu 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanmaktadır.  

Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen;  

a)  Enstitü: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,  

b)  EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,  

c)  NÖHÜTÖMER: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezini, 

ç)  Öğrenci: Uluslararası öğrenciyi, 

d)  ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

e)  Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,  

f)  Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu, 

g)  TÖMER: Diğer Üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerini,  

ğ)  Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini, 

h)  YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını ifade etmektedir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar, Başvuru Şartları ve Başvuruda İstenen Belgeler 

Kontenjan 

MADDE 5- (1) Lisansüstü programlara alınacak uluslararası öğrenci sayıları ilgili anabilim 

dalı kurulunun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. 

Başvuru Şartları  

MADDE 6– (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olan; 



a) Yabancı bir ülkenin vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlığına geçen veya bu durumdaki çift vatandaşlığa sahip olanlar, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lisans eğitiminin tamamını yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar,  

c) Yabancı bir ülkenin vatandaşı olanlar uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapabilirler. 

(2) Adayların mezun oldukları kurumların YÖK tarafından tanınırlığı olmalıdır. YÖK 

tarafından tanınırlığı olmayan kurumdan mezun olan öğrenciler kayıt yaptırmış olsalar dahi ilgili 

Enstitüden ilişikleri kesilir.  

Başvuruda İstenen Belgeler 

MADDE 7 – (1) Başvuru yapacak olan adaylar aşağıdaki belgeleri ilgili Enstitü 

Müdürlüklerine enstitü ağ sayfasında ilan edilen yönteme göre gönderirler: 

a)  Başvuru Formu, 

b) Yüksek lisans programları için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin dış 

temsilcilikten onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi, 

c) Doktora/sanatta yeterlik programları için, doktora programlarına lisans derecesiyle başvuru 

yapan adaylardan lisans; yüksek lisans derecesiyle başvuru yapan adaylardan yüksek lisans diploması 

ya da mezuniyet belgesinin dış temsilcilikten onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi, 

  ç)  Not durum belgesinin onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi, 

  d) Doktora/sanatta yeterlik programı için yabancı dil yeterliliğini gösteren belge. 

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru için yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar, 

doktora/sanatta yeterlik programlarının yeterlik sınavına girinceye kadar yabancı dil şartını sağlamak 

zorundadır.  

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrencilerden yeterlik sınavına girmek 

isteyenler YÖK veya ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan 

veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan 

almış olmaları gerekir. Anabilim/sanat dalının uygun bulduğu yabancı bir dilde lisans veya yüksek 

lisans öğrenimini tamamlayan adaylar; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde anabilim/sanat dalı 

kurulunun kararı ve EYK’nın onayıyla yabancı dil şartından muaf tutulurlar.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt 

Başvuruların Değerlendirilmesi  
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın 

anabilim dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları, gerekçeleri ile birlikte 

anabilim dalı kurul kararıyla enstitülere gönderilir. Yeterli görülen adayların lisansüstü programlara 

kabulleri EYK onayı ile kesinleşir.  

(2) Üniversitenin tarafı olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak ilgili enstitüye başvuran adaylar 

ile doğrudan anabilim dalına/ilgili anabilim dalı öğretim üyesine başvuran adaylar, anabilim dalı 

kurul kararı ve EYK onayı ile lisansüstü programlara kontenjan dışından öğrenci olarak kabul 

edilebilirler. Başvurusu kabul edilen adaylar izleyen yarıyılda enstitü ağ sayfasında ilan edilen 

tarihlerde kesin kayıt ve ders kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadır. 

(3) Mezuniyet not ortalaması dörtlük sisteme göre düzenlenen adayların not ortalamalarının 

yüzlük sistem karşılıkları için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. 

(4)  Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran adayların; TÖMER, NÖHÜTÖMER 

veya Yunus Emre Enstitüsünden Türkçe C1 düzeyinde belge alanlar ile Türkiye’de bir 

yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, Türkçe yeterlikleri NÖHÜTÖMER tarafından 

değerlendirilir. Türkçe dil seviyesi yetersiz olan adaylar, Türkçe öğrenmeleri için iki yarıyıl izinli 

sayılırlar. Bu süre sonunda, C1 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesi alanlar ilgili yarıyıl başında 



belgelerini Enstitüye teslim eder ve öğrenimlerine başlarlar. İzinli sayılan öğrencilerden verilen süre 

sonunda C1 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesi sunamayan veya NÖHÜTÖMER tarafından yapılacak 

olan Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlara iki yarıyıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda 

da Türkçe seviyeleri yetersiz görülen öğrencilerin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. İkili anlaşmalar 

kapsamında başvuran adaylar ise NÖHÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki muafiyet şartlarından birine sahip olduklarını İngilizce için 

belgelemeleri durumunda Türkçe Dil yeterliğini eğitim-öğretime başladıktan sonra da yerine 

getirebilirler. Bu kapsamdaki öğrencilerden mezun olana kadar C1 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesi 

sunamayanların veya NÖHÜTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavında başarılı 

olamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir. 1 

(5) Yabancı bir dilde eğitim ve öğretim yapan lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere 

yabancı dil zorunlu hazırlık programı uygulanır. Zorunlu hazırlık programında Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

(6)  Zorunlu hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara bahar yarıyılı için kabul edilen 

öğrencilerden yabancı dil hazırlık programına devam etmesi gerekenler; enstitü ağ sayfasında ilan 

edilen tarihlerde güz yarıyılı için kesin kayıt ve ders kayıt işlemlerini yapar. 

(7)  Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt 

MADDE 9 – (1) Başvuru sonuçları ilgili enstitünün ağ sayfasında duyurulur.  

(2) Enstitülere kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili enstitü tarafından bir kabul mektubu 

gönderilir. 

(3) Öğrenci ikili anlaşmalarla öğrenim ücretinden muaf tutulmamış ise, Bakanlar Kurulu 

Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretini ödemekle 

yükümlüdür. 

(4) Kayıtlar ilgili enstitünün öğrenci işleri tarafından ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde 

yapılır. 

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:  

a)  Kesin kayıt formu, 

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye tercüme 

edilmiş onaylı örneğiyle birlikte belgenin aslı, 

c) Not durum belgesinin yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye tercüme edilmiş onaylı 

örneğiyle birlikte belgenin aslı, 

ç) Pasaportun onaylı sureti,  

d) Son altı ay içinde çekilmiş altı adet fotoğraf,  

e) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge, 

           (6) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgelerin eksik olması halinde öğrenciler 

kayıt yaptıramazlar.  

(7) Kesin kayıt sonrası öğrenci belgesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden öğrenim amaçlı 

ikamet tezkeresi alamayan öğrencinin kaydı silinir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer hükümler  

                                                           

1 26.12.2019 Tarih ve 2019/32-229 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklik 



MADDE 10 – (1) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin lisansüstü programlarına kabul 

edilen uluslararası öğrenciler için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran 

öğrencilere uygulanır. 

Yürütme  

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1)  2018-2019 Eğitim Öğretim yılından önce kayıtlı öğrenciler 

Üniversitemiz Senatosunun 02.09.2010 tarihli ve 31 sayılı toplantısının 2010/16 sayılı kararı ile 

kabul edilen “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü 

Programlara Kabul Yönergesi” hükümlerine tabidir. 
 

 

 

 


