TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde bulunan
lisansüstü programlara, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme,
başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıtları, Türk Hava Kurumu
Üniversitesinin lisansüstü eğitim öğretimine ilişkin yönetmelik ve yönergelerinin ilgili hükümleri ile
yurtdışından öğrenci kabulü yönergesi çerçevesinde yapılır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
CAE
CPE
FCE
ÖSYM
PTE
Rektör
Senato
TOEFL-IBT
TOEFL-ITP
Üniversite
ÜAK
YDS
YÖK
ifade eder.

: Certificate in Advanced English sınavını,
: Certificate of Proficiency in English sınavını,
: First Certificate of English sınavını,
: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
: Pearson Test of English Academic sınavını,
: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,
: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,
: Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test sınavını,
: Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program
sınavını,
: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,
: Üniversitelerarası Kurulu,
: Yabancı Dil Sınavını,
: Yükseköğretim Kurulunu

Kontenjan Belirleme
MADDE 5 – (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı ilgili anabilim dalının önerisi,
enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Başvuru Koşulları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın aşağıda belirtilen
koşullara uygun olması gerekir:
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a) Uyruk : Yabancı uyruklu olmak veya doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma
belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olmak veya doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC
vatandaşlığına geçen çift uyruklu olmak.
b) Mezuniyet Dereceleri
i)
Yüksek lisans başvurularında adayların bir lisans programından, doktora
başvurularında bir yüksek lisans programından, lisans sonrası doktora programı
başvurularında ise bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş veya
mezun olma durumunda olması gerekir.
ii)

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

iii)

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora
programlarına kabulünde, lisansüstü programlara geçiş sınavlarının yanı sıra lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir.

c) Dil Yeterlik Sınav Sonucu
i)
Adayların, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmaları gerekir.
YDS dışında yer alan yabancı dil sınavlarının denklikleri, ÖSYM'nin yabancı dil
sınavları eşdeğerlik düzenlemelerine göre hesaplanacaktır. YDS'nın geçerlilik
süresi 3 yıl olup, diğer sınavların geçerlilik süreleri 2 yıldır.
Belirtilen sınavlardan herhangi birine girmemiş veya bu sınavlardan yeterli puanı
alamamış adaylar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından düzenlenen dil
sınavında yeterli başarıyı (en az 60 puan) sağlamak zorundadırlar. Türk Hava
Kurumu Üniversitesi yabancı dil yeterlik sınavı yalnızca akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır.
ii)

Program dili Türkçe olan yüksek lisans/doktora programlarına başvuran adayların,
anadili Türkçe olanlar hariç, Üniversitenin Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADEM), Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları veya Türk
üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezleri tarafından açılan Türkçe kurslarından
ya da yapılan sınavlardan başarılı olmaları gerekir.
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iii)

iv)

v)

Türk Hava Kurumu Üniversitesine dil yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar da
başvuru yapabilir. Bu adaylar, programa kabul edildikleri takdirde dil hazırlık
sınıfına devam edebilirler. Ancak, lisansüstü programa başlayabilmek için Üniversite
Senatosu tarafından belirlenen ulusal/uluslararası dil yeterlik belgesi sunulması
gerekir.
Hazırlık Programına devam edip başarısız olan öğrenciler, lisansüstü programlara
şartlı geçebilirler. Bu öğrenciler, mezuniyet tarihinden önce akademik takvimde
belirtilen yeterlik sınavlarından birine girerek yeterli puanı almakla yükümlüdürler.
Öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim dili İngilizce programlardan mezun olabilmeleri
için yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmaları şarttır.
İlgili enstitü anabilim dalı kurulu, her bir lisansüstü program için kabul edilen
sınavlarda ve bu sınavlardan alınması gereken puanlarda, asgari puanların altına
düşmemek kaydıyla değişiklik yapabilir.

d) Diğer Koşullar
Adayların, varsa, enstitü anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen diğer koşulları (iş
tecrübesi, vb.) sağlamaları gerekir.
Değerlendirme Kriterleri
MADDE 7 – (1) Adayların değerlendirilmesinde,
 Lisans/lisansüstü mezuniyet genel not ortalaması ve not çizelgesi,
 Özgeçmişi (yayınlar, ödüller, akademik ve profesyonel deneyim gibi),
 Dil yeterlik sınavı sonuçları,
 İlgili anabilim dalı tarafından yapılan yazılı/sözlü sınav,
 Referans mektubu,
 Niyet mektubu,
 İlgili anabilim dalı tarafından istenen diğer belgeler
gibi ölçütler dikkate alınır.
Başvuru Tarihleri
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuru tarihleri, her yıl akademik takvimde
belirlenir ve Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru Süreci
MADDE 9 – (1) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurularını, akademik takvimde ilan
edilen ve Üniversitenin internet sayfasında açıklanan başvuru tarihlerinde, başvuru belgeleriyle
birlikte eksiksiz olarak, ilgili enstitüye duyuruda belirtilen yöntemle yaparlar. Adaylar başvurularını
Üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi aracılığı ile de yapabilirler. Bu durumda Dış İlişkiler Ofisi eksiksiz
olarak topladığı başvuru dosyalarını ilgili enstitüye iletmekle yükümlüdür. Posta ile yapılan
başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İlgili enstitü tarafından eksiksiz olarak toplanan
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başvuru dosyaları değerlendirme amacıyla ilgili anabilim dalına gönderilir. Başvuru sırasında gerekli
olan belgeler Ek-1'de belirtilmiştir.
(2) Başvuru belgeleri İngilizce veya Türkçe dışındaki dillerde ise, asıllarının onaylı kopyaları
dışında ayrıca İngilizce veya Türkçe dillerinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
(3) Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya
Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Başvurusu kabul edilen adaylar, istendiği
takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin asıllarını sunmak zorundadır. Bilgi ve belgelerinde
herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul kararı iptal edilir. Üniversitemize
kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve adaylara iade edilmez.
Değerlendirme ve Kabul
MADDE 10 – (1) Adayların başvuruları ilgili enstitü anabilim dalınca belirlenen ve en az üç
öğretim elemanından oluşan değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilir. 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, mezuniyet not ortalaması, dil yeterlik düzeyi, özgeçmiş, niyet
mektubu ve referans mektupları (Doktora başvuruları için) gibi kriterler dikkate alınarak yapılır.
Kullanılacak kriterler ve puanlama, ilgili Enstitü anabilim dalı tarafından belirlenir.
(3) Değerlendirme jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü anabilim dalı
kurul kararıyla kesinleşir. Enstitü anabilim dalı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterli
bulunan adaylar programa doğrudan kabul edilirler. Ancak, gerekli görülen hallerde programa kabul
edilen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu programın yürütülmesinde Türk Hava
Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. Maddesi hükümleri
geçerlidir. Kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili enstitü tarafından kabul mektubu gönderilir. Enstitü
anabilim dalı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yetersiz bulunan adaylar programa kabul
edilmezler.
(4) İlgili anabilim dalı tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ilgili enstitü yönetim
kuruluna sunulur. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandıktan
sonra kesinlik kazanır.
(5) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
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Üniversiteye Kayıt
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin
Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel
Müdürlüğünün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde
olmaları gerekir.
(2) Kayıt sırasında kayıt için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.
(3) Lisansüstü programlara yurtdışından öğrenci kabulü ile kayıt yaptıracak öğrencilerden,
maddi durumlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence
göstererek belgelemeleri istenebilir.
(4) Kabul edilen adaylar, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, belgeleri ile birlikte
Üniversiteye şahsen gelerek kayıt yaptırırlar. Kayıt sırasında gerekli olan belgeler Ek-2'de
belirtilmiştir.
(5) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
(6) Belgelerinde gerçeğe aykırı düzenlemeler olan adayların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal
edilir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
Öğrenim Ücreti
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara yurtdışından öğrenci kabulüyle kayıt hakkı kazanan
öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(2) Mütevelli Heyet kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücreti üzerinden indirim yapabilir
veya burs verebilir.
(3) Eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt sildirmek için ilgili enstitüye başvuran
öğrencilere:
1. hafta eğitim ücretinin %90'ı,
2. hafta eğitim ücretinin %75'i,
3. hafta eğitim ücretinin %50'si iade edilir. 3. haftadan sonra başvuruda bulunan öğrencilere
ücret iadesi yapılmaz.
(4) Kayıt dondurmak için ilgili enstitüye başvuran öğrencilere dönem ücretlerinin yarısı iade
edilir.
(5) Hiçbir mazeret belirtmeksizin programa devam etmeyen öğrenciler yatırılan ya da
yatırılacak eğitim ücretinin %50'sini ödemekle yükümlüdür.
Hüküm Bulunmayan Maddeler
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MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; YÖK, Türk Hava Kurumu
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu,
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyet onayından
sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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EK-1
BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş ve imzalanmış fotoğraflı başvuru formu,
Pasaport fotokopisi,
Lisans diplomasının fotokopisi,
Yüksek lisans diplomasının fotokopisi,
Henüz mezun olmamış adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren üniversitelerinden
alınmış resmi yazının fotokopisi,
İngilizce yeterlik sınav (TOEFL, CAE, CPE, PTE, YDS, Üniversite dil sınavı) sonuç belgesinin
fotokopisi,
Lisans öğrenimine ait transkript belgesinin fotokopisi ve kurumun not sistemi hakkında bilgi,
Yüksek lisans öğrenimine ait transkript belgesinin fotokopisi ve kurumun not sistemi hakkında
bilg,
Özgeçmiş (yayın listesi, iş tecrübesi),
Niyet mektubu (İngilizce),
Referans mektubu (Sadece Doktora programına başvuracak adaylar için, 2 adet İngilizce),
Her birinin arkasına ad-soyad yazılmış, 4.5x6 cm boyutlarında, son 6 ay içinde çekilmiş, kişiyi
kolayca tanıtacak şekilde 2 adet fotoğraf,
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin başvuru ücretinin
Türk Hava Kurumu Üniversitesi banka hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu,
DenizBank Ankara Şubesi Hesap Numarası : TR91 0013 4000 0050 6766 5000 12
Başvuru belgeleri, İngilizce veya Türkçe dilleri dışındaki dillerde ise belgelerin İngilizce veya
Türkçe dillerinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
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EK-2
KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Lisans diplomasının aslı ve bir kopyası (aslı kayıttan sonra öğrenciye teslim edilir),
Yüksek lisans diplomasının aslı ve bir kopyası (aslı kayıttan sonra öğrenciye teslim edilir),
Dil yeterlilik sınav (TOEFL, CAE, CPE, PTE, YDS, Üniversite dil sınavı) sonuç belgesinin aslı
ve kopyası (aslı kayıttan sonra öğrenciye teslim edilir),
Lisans öğrenimi transkript belgesinin aslı ve kopyası ve kurumun not sistemi hakkında bilgi,
Yüksek lisans öğrenimi transkript belgesinin aslı ve kopyası ve kurumun not sistemi hakkında
bilgi,
Her birinin arkasına ad-soyad yazılmış, 4.5x6 cm boyutlarında, son 6 ay içinde çekilmiş, kişiyi
kolayca tanıtacak şekilde 6 adet fotoğraf,
Ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunun aslı
veya ödeme yükümlülüğünü kendi ülkelerinin sağlayacağı burs ile yapacağını gösterir belge,
Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfalar ile öğrenim vizesinin bulunduğu
sayfanın onaylı kopyası (Öğrenim vizesi adayın ülkesinde bulunan veya en yakın TC
Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri veya TC Başkonsolosluklarından alınır),
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin onaylı fotokopisi (Kayıttan sonra
en geç bir ay içinde teslim edilmelidir),
Yabancı Kimlik Numarası bilgisi (Alındıktan sonra en geç bir hafta içinde teslim edilmelidir),
Başvuru belgeleri, İngilizce veya Türkçe dilleri dışındaki dillerde ise belgelerin İngilizce veya
Türkçe dillerinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
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