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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİNE 

İLİŞKİN YÖNERGE 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yürütülen ön 

lisans, lisans ve lisansüstü programlara uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt 

işlemlerine ilişkin esasları düzenler. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 14 üncü maddesine; Yönergede düzenlenen ön lisans ve lisans programlarına 

ilişkin hükümler Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/02/2013 tarihli toplantısında kabul 

edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara; lisansüstü programlara ilişkin 

hükümler ise Yükseköğretim Genel Kurulunun 10/06/2010 tarihli kararına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Aday: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı birimlere başvuran uluslararası 

öğrenciyi,  

b) Birim: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokullarını, 

c) Birim Yönetim Kurulu: Enstitülerde Enstitü Yönetim Kurulunu, fakültelerde Fakülte 

Yönetim Kurulunu, yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu, meslek 

yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, yönetim kurulu olmayan birimler 

için Üniversite Yönetim Kurulunu, 

ç) Enstitü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan 

enstitüleri, 

d) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

bünyesindeki enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarını, 

e) Enstitü Müdürü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi enstitülerinde görev yapan enstitü 

müdürlerini, 

f) Program: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan bölüm 

ve programları, 

g) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü, 

ğ) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu, 

h) Türkçe Öğretim Merkezleri: YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Türkçe 

eğitimi vermeye yetkili merkezler ile Yunus Emre Ensitüsünü, 

ı) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü: Uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve 

kayıt işlemlerinin yürütüldüğü ofisi, 

i) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini, 
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j) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu: Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 

başkanlığında, en az iki öğretim elemanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ile Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğünde görevli raportör olarak görev yapacak memurdan oluşan komisyonu, 

k) Yabancı Dil/Türkçe Hazırlık Programı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı 

Diller Yüksekokulunda verilen yabancı dil/Türkçe eğitimini, 

l)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ön Lisans ve Lisans Programlarına İlişkin 

Kontenjan, Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri 

 

Kontenjan 

MADDE 4 - (1) Ön lisans ve lisans programlarına alınacak öğrenci sayısı, bir önceki 

yılın ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların 

kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde, birimlerin teklifi üzerine Senato kararı ile 

belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur. 

(2) Programlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve 

başvuru olmayan kontenjanların (Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki) 

diğer program kontenjanlarına eklenmesi, birinci fıkradaki sınırları aşmamak şartıyla 

Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda Senato kararı ile 

gerçekleştirilir. 

 

Başvuru şartları 

MADDE 5 - (1) Ön lisans ve lisans programlarına başvurularda YÖK tarafından kabul 

edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uygulanır. 

(2) Uluslararası öğrenci başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, YÖK 

tarafından onaylanan Ek-1’deki tabloda yer alan sınav sonuçlarına göre yapılır. Ek-1’deki 

tabloda düzenlenen sınavların taban puanları Senato kararı ile değiştirilebilir. 

(3) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversite giriş 

sınavı statüsünde olan sınavlar 2 yıl geçerlidir. 

(4) Üniversite tarafından yapılacak Uluslararası Öğrenci Sınavının tarihleri, ücretleri ve 

sınav yerleri her yıl Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün teklifi üzerine Üniversite Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. Uluslararası Öğrenci Sınavı ile ilgili tüm işlemler, Uluslararası 

Öğrenci Kabul Komisyonu ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. 

(5) Uluslararası Öğrenci Sınavının süresi, soru sayısı ve kapsamı ilanda belirtilir. 

(6) Uluslararası Öğrenci Sınavı sonuçları 2 yıl geçerlidir. 

 

Başvuru 

MADDE 6 - (1)  Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru tarihleri, 

başvuruda istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, 

Üniversitenin internet sayfasından ilan edilir. Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında 

Üniversitenin internet sayfası üzerinden yapılır. Başvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 
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(2) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu kontenjanlar dolana kadar ek yerleştirme 

yapabilir. Aynı yıl içerisinde kayıt yaptıran adaylar, ilan edilecek ek yerleştirmelere başvuru 

yapamazlar.  

(3) İlan edilen kontenjanlar dahilinde, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonunca 

adaylara en az 3 en fazla 5 program tercih etme hakkı verilir. 

 

Başvuruda istenen belgeler 

MADDE 7 - (1) Ön lisans ve lisans programlarına başvuru için Üniversitenin internet 

sayfasında yer alan başvuru formu doldurulur ve aşağıdaki belgeler yüklenir: 

a) Lise diploması veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi 

gösteren öğrenim görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge ve 

Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından 

veya noterden onaylı örneği, 

b) Transkript ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği, 

c) Pasaport örneği, 

ç) 1 adet vesikalık fotoğraf, 

d) Sınav sonuç belgesi ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği, 

e) Çift uyruklu olanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneği, doğumla Türk vatandaşı olup da 

İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk 

vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı 

Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar için 

Vatandaşlıktan Çıkma Belgesi/Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge. 

 

Dil yeterlik durumu 

MADDE 8 - (l) Ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran adayların dil 

yeterliklerinin tespitinde Türkçe eğitim verilen programlara kayıt yaptıran adaylardan; 

a) Türkçe Öğretim Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil yeterlilik sınavlarından en 

az B2 seviyesinde yeterliğe sahip olan adayların birinci sınıfa kaydı yapılır. 

b) Türkçe dil yeterlilik belgesi olmayan adayların Türkçe düzeyleri Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. B2 

seviyesinde olanlar ilgili programa devam etmeye hak kazanırlar. 

c) Türkçe yeterlik sınavlarında başarı sağlayamayan adaylar Yabancı Diller 

Yüksekokulunda Türkçe hazırlık eğitimi alırlar. 

ç) Ortaöğreniminin tamamını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde 

tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir ve bu adayların birinci sınıfa kaydı 

yapılır. 

(2) Ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran adayların dil yeterliklerinin 

tespitinde yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuran adaylardan; 

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o 

ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında en az 3 yıl eğitim görüp, 

ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların birinci sınıfa kaydı yapılır. 
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b) Ulusal veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı 

dil yeterlik sınavından yeterli puan alarak başarılı olanların birinci sınıfa kaydı yapılır. 

c) Yabancı dil sınavlarında başarı sağlayamayan adaylar Yabancı Diller 

Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık eğitimi alır. Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarılı 

olanların birinci sınıfa kaydı yapılır. 

(3) Yabancı dil hazırlık veya Türkçe hazırlık eğitiminin süresi azami 2 yıldır. 2 yıl 

sonunda yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin kaydı silinir. 

(4) İki dilde eğitim yapan programlara kayıt yaptıran adaylara bu maddenin birinci ve 

ikinci fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 9 - (1) Ön lisans ve lisans programlarına başvuru yapan adayların başvuruları 

aşağıdaki şekilde değerlendirilir: 

a) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanması, birimler arasındaki koordinasyonun 

sağlanması, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla “Uluslararası 

Öğrenci Kabul Komisyonu” kurulur.  

b) Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden (Ek-1’deki tabloda belirtilen 

puanlardan) yeterli puanı sağlamayan veya başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi 

gerektirmez. 

c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların ayrıca 

Üniversite tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında da başarılı olmaları gerekir. 

Başvuruların değerlendirilmesi,  ilgili birimlerin özel yetenek sınav yönergesinde belirtilen 

hususlara göre ilgili birimler tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. 

ç) Başvuruları kabul edilen adayların yerleştirme işlemleri Uluslararası Öğrenci Kabul 

Komisyonu tarafından kontenjanlar dahilinde puan ve tercih sıralamalarına göre yapılır.  

d) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından gerek görülmesi durumunda, 

birimlerde dekan/müdür veya yardımcılarının başkanlığında, başvurulan programdan en az iki 

öğretim elemanı ile raportör olarak görev yapacak birim sekreterinden oluşan Birim Kabul 

Komisyonu kurularak, ilgili programa başvuru yapan en yüksek puana sahip kontenjan 

sayısının 10 katı kadar aday bu komisyonlar tarafından değerlendirilir ve yerleştirme sonuçları 

birim yönetim kurulu tarafından onaylanır. Yerleştirme sonuçlarını içeren yönetim kurulu 

kararları Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonuna bildirilir.  

e) Aynı ülkeden başvuru yapan ve yerleştirme hakkı kazanan adayların sayısı ilgili 

bölüm/programın kontenjanının %30’unu geçemez. İlgili bölüm/programın kontenjanının 

dolmaması halinde, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu kararı ile %30’luk ülke barajı 

değiştirilebilir. 

f) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu bölüm kontenjanının % 40’ı oranında adayı 

yedek olarak belirleyebilir. 

 

Kesin kayıt 

MADDE 10 - (1) Ön lisans ve lisans programlarına öğrencilik hakkı kazanan adaylar, 

akademik takvimde belirlenen tarihlerde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde kayıt 

yaptırırlar. 
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(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:  

a)  Lise diplomasının aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği (Azerbaycan, Bulgaristan, 

Romanya ve Rusya'dan gelecek belgelerde Apostil Mühürü gerekmektedir.), 

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi”, 

c) Transkriptin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği, 

ç) Başvuruda sunulan sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden çevrilmiş onaylı 

örneği, 

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye 

Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği, 

e) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,  

f) 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 

g) 6 adet vesikalık fotoğraf, 

ğ) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve/veya Türkçe yeterlik belgesi, 

h) Sağlık Raporu; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik ve 

Sağlık Yönetimi bölümleri hariç) Spor Bilimleri Fakültesi, Fethiye Sağlık Yüksekokulu, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ile Özel Güvenlik ve Koruma Programı’na kayıt yaptıracak 

adaylar için gereklidir.  

(3) Kayıt esnasında ve sonrasında koşulları sağlamadığı veya yanlış beyanda bulunduğu 

tespit edilen adayların kayıtları silinir. 

(4) Kayıt tarihinden itibaren, hiçbir mazereti bulunmaksızın 1 yıl süresince ders kaydı 

yapmayan ve ikamet izni almayan öğrencinin kaydı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün 

talebi ve ilgili Birim Yönetim Kurulunun onayı ile silinir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisansüstü Programlara İlişkin  

Kontenjan, Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri  

 

Kontenjan  

MADDE 11 - (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı, Anabilim Dallarının 

teklifi,  ilgili Enstitü Kurulu’nun kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 

(2) Kontenjan artırımı, ilgili Anabilim Dallarının talebi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı ile yapılır. 

 

Başvuru şartları 

MADDE 12 - (1) Lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların Uluslararası 

Öğrenci statüsünde olması gerekir. Aşağıda tanımlanan şartlara sahip adaylar; 

a) T.C. uyruklu olanlar (öğreniminin son 2 yılını K.K.T.C. dışındaki bir yabancı ülkede 

tamamlayanlar hariç), 
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b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (öğreniminin tamamını K.K.T.C. eğitim kurumlarında 

bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (öğreniminin son 2 yılını K.K.T.C. 

dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ve sonradan T.C. vatandaşlığı kazananlar hariç), 

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (öğreniminin tamamını K.K.T.C. 

eğitim kurumlarında bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

d) Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmiş olanlar hariç, 

bu Yönerge ile tanımlanan Uluslararası Öğrenci Statüsünde başvuru yapamazlar. 

(2) Adayların, üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmaları 

gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuru lisans derecesi, doktora programlarına başvuru 

ise lisans veya yüksek lisans derecesi ile yapılabilir. 

(3) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden Uluslararası Öğrenci 

statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin 

suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir. 

(4) Adayların yabancı dilde ya da Türkçe eğitim veren programlarda eğitimi takip 

edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olmaları gerekir. 

 

Başvuru 

MADDE 13 - (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilgili Enstitü’nün ilan ettiği 

tarihler arasında Üniversitenin internet sayfası üzerinden yapılır. 

 

Başvuruda istenen belgeler 

MADDE 14 - (1) Lisansüstü programlara başvuru için Üniversitenin internet 

sayfasında yer alan başvuru formu doldurulur ve aşağıdaki belgeler yüklenir: 

a) Diploma Fotokopisi (yüksek lisans programları için lisans diplomasının fotokopisi, 

doktora programları için lisans ve varsa yüksek lisans diplomalarının fotokopileri), 

b) Onaylı transkript (lisans/yüksek lisans), 

c) Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi), 

ç) Vesikalık fotoğraf, 

d) Referans mektubu (en az bir adet), 

e) Özgeçmiş ve niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve 

projelerini anlattığı mektup), 

f) Varsa dil yeterliliğini gösterir belge, 

g) Varsa YÖK onaylı okul tanıma belgesi, 

ğ) Diploma ve transkriptin Türkçe programlar için Türkçe, İngilizce programlar için 

Türkçe veya İngilizce Yeminli Tercüman veya Konsolosluk onaylı çevirisi. 

 

Dil yeterlik durumu 

MADDE 15 - (l) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran adayların dil yeterliliklerinin 

tespitinde eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adayların Türkçe Öğretim 

Merkezleri’nden en az B2 seviyesi dil sertifikasına sahip olmaları, bu belgeye sahip olmayan 

adaylar için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 

en az 60 not almaları gerekmektedir. Eğitimini Türkçe öğretim veren bir Üniversitede 

tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe Dil sınavından muaf tutulurlar. Türkçe yeterliği 

sağlayamayan öğrenciler için Türkçe hazırlık programı uygulanır. 
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(2) Türkçe eğitim yapılan doktora programlarında YDS’den en az 55 puan, Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer 

puan almaları gerekir. 

(3) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarında adayların YDS’den en az 

60 puan, ÖSYM tarafından geçerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan veya Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil seviye tespit sınavından en az 60 puan 

almaları gerekir. Resmî dili ilgili program dili olanlar ve yurtiçi/yurtdışında ilgili program 

dilinde eğitim alan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. 

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarında dil yeterliliğini 

sağlayamayan adaylar lisansüstü programa devam edebilmek için Yabancı Dil Hazırlık 

Programına devam etmek ve başarmak zorundadırlar. Bu adaylar Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine tabidirler. 

(5) Yabancı dilde eğitim yapılan doktora programlarında adayların YDS’den en az 60 

puan, ÖSYM tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almaları 

gerekir. 

(6) Bilim alanı bir yabancı dil olan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora 

programlarına başvuran adayların, YDS’den en az 80 puan, ayrıca doktora için bilim alanıyla 

ilgili yabancı dilden farklı bir dilden YDS’den en az 55 puan, ÖSYM tarafından geçerliği kabul 

edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almaları gerekir. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 16 - (1) Uluslararası öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının 

değerlendirilmesi başvuru evrakı üzerinden yapılır. Başvurular, Enstitü Anabilim/Anasanat 

Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 en fazla 5 kişilik Anabilim/Anasanat Dalı Uluslararası 

Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede adayın genel not 

ortalaması, yabancı dil sınav başarı notu, niyet mektubu ve referansları dikkate alınarak ilan 

edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır. 

(2) Yurtiçi veya yurt dışından kurum ve kuruluşlardan lisansüstü bursu alan uluslararası 

öğrenciler değerlendirme sürecine tabi tutulmadan Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının 

uygun görüşü, Enstitünün önerisi ve Rektör onayı ile kabul edilir. 

(3) Uluslararası öğrencilerin doktora programlarına müracaatları Enstitünün belirlediği 

şartları sağlamak koşulu ile Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü 

doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.  

 

Kesin kayıt 

MADDE 17 - (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt aşamasında istenen belgeler 

şunlardır: 

a) Diplomasının aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği (Azerbaycan, Bulgaristan, 

Romanya ve Rusya'dan gelecek belgelerde Apostil Mühürü gerekmektedir.), 

b) Yurt dışından alınan sağlık alanları dışında diplomalar için Okul Tanıma Yazısı, 

sağlık alanları kapsamındaki diplomalar için Denklik Belgesi (Bu belge ikinci yarıyılın sonuna 

kadar sağlanmak zorundadır.), 

c) Transkriptin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği, 
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ç) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlar için yabancı dil belgesi, 

d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Öğretim Merkezleri sonuç belgesi 

veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe seviye tespit sınavı sonuç belgesi, 

e) 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, 

f) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye 

Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği, 

            g) İkametgah belgesi, 

ğ) 4 adet vesikalık fotoğraf,  

h) YÖK onaylı okul tanıma belgesi (Bu belge ikinci yarıyılın sonuna kadar sağlanmak 

zorundadır.), 

ı) Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği öğrenim ücretinin ödendiğine dair 

dekont veya burs belgesi. 

(2) Öğrenciler sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Sonuçların ilanı 

MADDE 18 - (1) Yerleştirme sonuçları elektronik ortamda duyurulur. Kabul edilen 

adaylar, kendi başvuru sayfaları aracılığı ile kabul mektuplarını temin edebilirler. 

 

Öğrenim ücreti 

MADDE 19 - (1) Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir.  

 

Hüküm bulunmayan durumlar 

MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar, YÖK kararları, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ve Senato kararları esas alınır. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 21 – (1) 11/07/2012 tarihli ve 462/8 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü, 

Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge ile 10/02/2011 tarihli ve 432/3 sayılı Senato 

Kararı ile kabul edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve 

Kayıt-Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge Senato Kararı ve YÖK onayı ile yürürlüğe girer.  
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Yürütme 

MADDE 23 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

EKLER: 

EK 1- Başvuruda geçerli olan sınavlar ve taban puanlarına ilişkin tablo. 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

13/04/2016 522/10 
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EK -1  

 

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARINA 

İLİŞKİN TABLO 

 

Tıp Fakültesine başvuru yapacak adaylar, adı 

geçen sınavlar ve taban puanlarından biri ile başvuru 

yapabilirler. 

 

 

SAT(Scholastic Aptitude Test 

): “Math” ve “Critical reading” 

testlerinde en az 1000/1600 toplam ve 

en az 500/800 “math” puanı, 

GCE (General Certificate 

Examination): En az biri başvurulan 

programla ilgili olmak üzere en az 2 

konuda “A” seviyesi, 

ACT(American College Test) 

Sınavı: Fen (science reasoning), 

Matematik (math) alanlarında toplam 

puan olarak en az 21, 

Uluslararası Bakalorya: 

Diploma notu en az 25, 

Alman Bakaloryası (ABITUR 

Sınavı): en az 3 puan, 

Avusturya Matura Diploması 

(Matura Reifezeugnis): en az 3 puan, 

Fransız Bakaloryası: en az 14,  

Makedonya Merkezi Lise 

Bitirme Sınavı (Matura): En az 3/5,  

Sırbistan Lise Bitirme Sınavı 

(Diploma o polozenom maturskom 

ispitu): En az 3/5,  

Tunus Bakaloryası: En az 14,  

Yunanistan Üniversite Giriş 

Sınavı: Tam puanın en az %60’ı ve 

üzeri,  

Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 

Sınavı: En az 75 puan, 

SAT(Scholastic Aptitude Test ): “Math” ve “Critical reading” 

testlerinde en az 1000/1600 toplam ve 

en az 500/800 “math” puanı, 

 

GCE (General Certificate Examination): En az biri başvurulan 

programla ilgili olmak üzere en az 2 

konuda “A” seviyesi, 
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ACT (American College Test) Sınavı: Fen (science reasoning), 

Matematik (math) alanlarında toplam 

puan olarak en az 21, 

 

Uluslararası Bakalorya : Diploma notu en az 25, 

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası 

bilim olimpiyatlarında 

altın, gümüş, bronz madalya, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Sınavı 

Lisans programları için en az 

50;  

Ön lisans programları için en az 

40 

 

Afganistan 

KONKURS General 

State Examination 

Lisans programları için en az 

250/350; 

Ön lisans programları için en az 

200/350 

Almanya 

Alman Bakaloryası 

(ABITUR Sınavı) 

(1-4) puan, 

Arjantin 

Arjantin Bachillerato Lisans programları için en az 

6/10 

Ön lisans programları için en 

az 4/10 

 

 

 

Arnavutlu

k 

 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavı 

(Certificate of Maturity- 

Matura Shtetërore) 

Lisans programları için en az 

6/10 

Ön lisans programları için en 

az 4/10 

 

 
Avustury

a 

Avusturya Matura 

Diploması  

(Matura Reifezeugnis) 

En az 4 puan, 

Azerbayc

an 

 

Azerbaycan Ulusal 

Üniversite Testi  

(TQDK) 

Lisans programları için en az 

400/700 

Ön lisans programları için en az 

250/700 

 

 

Bahreyn 

Bahreyn Tawjahiya 

Merkezi Lise Bitirme Sınavı  

Lisans programları için en az % 

70 

Ön lisans programları için en az 

% 50 
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Bangladeş 

 

Lise Bitirme Diploması 

(Higher Secondary 

Certificate -HSC) 

Lisans programları için en az   

% 65 

Ön lisans programları için en az 

% 50 

 

 

 
Benin 

Benin Baccalaureat Lisans programları için en az 

10; 

Ön lisans programları için en az 

8 

Beyaz 

Rusya 

Beyaz Rusya Merkezi 

Sınavı 

 

Lisans programları için en az 

350/600 

Ön lisans programları için 

250/600 

 

  

 

 

Bosna 

Hersek 

Olgunluk Sınavı 

Matura 

Lisans programları için 5 

üzerinden minimum 3,5; 

Ön lisans programları için 5 

üzerinden minimum 2,5 

  

Brezilya 

Üniversite Giriş Sınavı 

Ceticadoda Conclusao de 

Segunto Grau / Concurso 

Vestibular 

Secondary Education 

Conclusion Certificate  

 

ENEM/Exame Nacional 

do Ensino Médio 

High School National 

Exam 

Lisans programları için en az 

5/10  

 

 

 

Lisans programları için en az 

%50 başarı 

 

 

 

 

 

Birleşik 

Arap Emirlikleri 

General Secondary 

Education Certificate  

 

Tawjihi 

 

Lisans programları için en az % 

70; 

Ön lisans programları için en az 

% 50 

 
Burkina 

Faso 

Burkina Faso 

Baccalaureat 

Lisans programları için en az 

10; 

Ön lisans programları için en az 

8 

 Cezayir Baccalaureate Lisans programları için en az 

10; 
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Cezayir 

Ön lisans programları için en az 

8 

 

 

 
Çad 

Çad Baccalaureat Lisans programları için en az 

10; 

Ön lisans programları için en az 

8 

 

 

 

 

Çin Halk 

Cumhuriyeti 

Çin Halk 

Cumhuriyetinde yapılan 

üniversite giriş sınavı 

(GAOKAO) 

750 üzerinden en az 480 puan 

 

  

Danimarka 

Studentereksamen 

(Student Examination), Højere 

Forberedelseseksamen (Higher 

Preparatory Examination), 

Højere Handelseksamen 

(Higher Commercial 

Examination); Hojere teknisk 

eksamen (Higher Technical 

Examination)  

 

En az 4/12 

 

 

 

Endonezy

a 

Ujian Akhir Nasional  Lisans programları için en az 

40/60; 

Ön lisans programları için en 

az 25/60 

 

 

Etiyopya 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination 

Lisans programları için en az 

% 70; 

Ön lisans programları için en 

az % 50 

 

 

 

 

Fas 

Morocco Baccalauréat 

 

Fransızrench 

Baccalaureat 

 

Lisans programları için en az 

10;  

Ön lisans programları için en az 

8  

 

 

 

Filipinler 

National College 

Entrance Exam 

(PEPT) 

Lisans programları için en az  

% 60 

Ön lisans programları için en 

az  %50 

 Orta Öğretim Mezuniyet Lisans programları için en az % 



14 

 

 

 

Filistin 

Sınavı 

(Tawjihi) 

70; 

Ön lisans programları için en az 

% 50 

  

Finlandiy

a 

National Matriculation 

Sınavı 

 

 

Lisans programları için en az % 

60; 

Ön lisans programları için en az 

% 40 

 

 

Fransa 

Fransız Bakaloryası 

 

Lisans programları için en az 

10;  

Ön lisans programları için en az 

8  

 

 
Gabon 

Gabon Baccalaureat Lisans programları için en az 

10; 

Ön lisans programları için en az 

8 

 

Gambiya 

West African Senior 

School Certificate Examination 

(WASSCE)  

West African 

Examinations Council (WAEC) 

Altı konunun her birinden en az 

C5 seviyesi 

 

Gana 

West African Senior 

School Certificate Examination 

(WASSCE)  

West African 

Examinations Council (WAEC) 

Altı konunun her birinden en az 

C5 seviyesi 

 
Gine 

Gine Baccalaureat Lisans programları için en az 

10; 

Ön lisans programları için en az 

8 

Güney 

Kore 

CSAT En az 400/800 

 

 

Gürcistan 

Gürcistan Ulusal Sınavı En az 250 

 

 

 

 

 

Hindistan 

12 yıllık lise eğitimi 

sonucunda verilen diploma 

(Higher Secondary School 

Certificate - Indian School 

Certificate (ISC) / Intermediate 

Certificate / Higher School 

En az % 60 
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Certificate / Higher Secondary 

Certificate / All India Senior 

School Certificate / 

Pre-University course - awarded 

on completion of Standard XII) 

 

Hong-Ko

ng 

Hong Kong Advanced 

Level Examination (HKALE) 

Hong Kong 

Diploma of Secondary 

Education (HKDSE) 

Math. ve Liberal Studies 

minimum D Seviyesi 

 

 

 

 

Irak 

Irak Baccalaureat Lisans programları için en az 

%70; 

Ön lisans programları için  en az 

%50 

 

 

 

İran 

İran’da lise diploma notu 

(Diplome Debirestan ve 

Pişdaneşgahi) 

Diploma Debirestan ve 

“Pişdaneşgahi” lisans programları için 

en az 12/20;  

Ön lisans programları için 

10/20 

 

 
İsrail 

İsrail Te’udat Bagrut 

(Marticulation Certificate) 

6 alanda 7 ve üstü 

  

İsveç 

İsveç Lise Bitirme Sınavı 

Fullständigt Slutbetyg 

från 

Gymnasieskolan(FSFG-Swedish 

school leaving exam)  

 

Matematik dahil toplam 10 

puan 

 
İtalya 

İtalya Matura En az %60 

 
Karadağ 

Karadağ Lise Bitirme 

Sınavı (Maturski ispit / Diploma 

o završenoj srednjoj školi) 

En az 3/5 

Katar 

Al-Shahada-Al 

Thanawiya Al-Amma 

Lisans programları için en az 

%70; 

Ön lisans programları için  en az 

%50 

 

Kazakista

n 

Kazakistan Ulusal 

Üniversite Testi 

(ENT) 

Lisans programları için en az 

70/100 üzerinden; 

Ön lisans programları için en az 

50/100 

 Kenya Certificate of En az C+ 
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Kenya 

Education (KCSE) 

 

Kırgızista

n 

Kırgızistan Ulusal 

Üniversite Giriş Sınavı 

National University Entrance 

Examination 

(ORT) 

En az 160 

 

Kosova 

Kosova ve 

Makedonya’da Yapılan 

Olgunluk Sınavı 

Tam puanın en az %40’ı ve 

üzeri 

Kuveyt 

Al-Shahadat-Al 

Thanawiya Al-Amma 

Lisans programları için en az 

%70; 

Ön lisans programları için  en az 

%50 

Liberya 

West African Senior 

School Certificate Examination 

(WASSCE)  

West African 

Examinations Council (WAEC) 

Altı konunun her birinden en az 

C5 seviyesi 

Libya 

Al-Shahada-Al 

Thanawiya  

Lisans programları için en az 

%85 

Ön lisans programları için  en 

az %65 

 

Lübnan 

Lübnan’da yapılan 

Bakalorya  

(Baccalauréat Libanais) 

Sınavı  

Lisans programları için en az 

10;  

Ön lisans programları için en az 

8  

 

 

Makedon

ya 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavı (Matura)  

En az 2/5 

 

 
Moritany

a 

 

 

Moritanya Bakaloryası  

Lisans programları için en az 10  

Ön lisans programları için en az 

8  

 

Mısır 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavı 

Al-Shahada-Al 

Thanawiya Al-Amma 

Lisans programları için en az 

%70 

Ön lisans programları için  en az 

%50 

http://www.tr-bilgi.com/wp-content/uploads/moritanya.gif
http://www.tr-bilgi.com/wp-content/uploads/moritanya.gif
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Moğolista

n 

Merkezi Üniversite Giriş 

Sınavı (KONKUR) 

Lisans programları için en az 

600/800, ön lisans programları için en 

az 400/800 

Moldova 

Bakalorya Sınavı 

 

Lisans programları için en az 

7/10; 

Ön lisans programları için en az 

5/10 

 
Nijer 

Nijer Baccalaureat Lisans programları için en az 

10;  

Ön lisans programları için en az 

8 

 

Nijerya 

West African Senior 

School Certificate Examination 

(WASSCE)  

West African 

Examinations Council (WAEC) 

Altı konunun her birinden en az 

C5 seviyesi 

 
Orta 

Afrika 

Cumhuriyeti 

Orta Afrika 

Baccalaureate 

Lisans programları için en az 

10;  

Ön lisans programları için en az 

8 

 

Pakistan 

Lise Bitirme Diploması 

 

Lisans programları için en az % 

65; 

Ön lisans programları için  en az 

% 50 

 

 

Portekiz 

Merkezi Üniversite Giriş 

Sınavı 

(Concurso Nacional de 

Candidatura Do Ensino 

Superior) 

Lisans programları için en az 

10;  

Ön lisans programları için en 

az 8 

 

Romanya 

Romanya Bakaloryası 

 

En az 6/10 

 

Rusya 

Rusya Federasyonu 

Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı  

(EGE) 

En az 250/400 

Senegal 

Senegal Baccalaureate Lisans programları için en az 

10; 

Ön lisans programları için en az 

8 

 

Sırbistan Lise Bitirme 

Sınavı (Diploma o polozenom 

En az 3/5 
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Sırbistan maturskom ispitu) 

Sierra 

Leone 

West African Senior 

School Certificate Examination 

(WASSCE)  

West African 

Examinations Council (WAEC) 

Altı konunun her birinden en az 

C5 seviyesi 

 

 

Sudan 

 

 

Sudan Lise Bitirme 

Sınavı 

 

Lisans programları için en az 

%70; 

Ön lisans programları için  en az 

%50 

 

 

Suriye 

Suriye’de yapılan 

bakalorya sınavı 

Al-Shahada-Al-Thanawi

yya 

Lisans programları için en az 

%85; 

Ön lisans programları için  en az 

%65 

 

Suudi 

Arabistan 

Tawjihi 

 

 

 

Kudrat Sınavı 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan programla ilgili 

dalda en az lisans programları için % 

85 başarı, ön lisans programları için 

%65  

 

Son iki yıl içinde alınan 

Kudrat sınavından en az lisans 

programları için % 85, ön lisans 

programları için %65 

 

Tunus 

Tunus Bakaloryası En az 10  

 

 

 
Ukrayna 

ZNO (External 

Independent Testing) 

Lisans programları için en az 

150, ön lisans programları için en az 

100 

 

Umman 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavı Tawjihi 

 

Al-Shahada-Al-Thanawi

ya Al-Amma 

Lisans programları için en az % 

70; 

Ön lisans programları için  en az 

% 50 

 

 

 

Ürdün 

Tawjihi Sınavları Lisans programları için en az % 

70; 

Ön lisans programları için  en az 

% 50 

 

http://www.loadtr.com/383919-türkmenistan_bayrağı.htm
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Yemen 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavı 

Lisans programları için en az % 

70; 

Ön lisans programları için  en az 

% 50 

 

 

Yunanista

n 

Yunanistan Üniversite 

Giriş Sınavı 

Tam puanın en az %40’ı ve 

üzeri, 

 

Zimbabw

e 

General Certificate of 

Education / Cambridge School 

Certificate / Cambridge Higher 

School Certificate 

“Zimsec" A seviyesinde en az 

bir B ve iki C  

Bu sınavlar dışında denkliği Üniversite tarafından kabul edilen diğer sınavlardan 

başarılı olarak değerlendirilmek.  

Burada açıklanmayan ülke ve sınavlar ile başvurulması durumunda Yurt Dışı Öğrenci 

Kabul Komisyonunun belirlediği puanlar geçerli olacaktır. 

 

 


