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T.C. 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ  
KONTENJANLARI VE GENEL ŞARTLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI 
BAŞKANLIKLARI 

TEZSİZ 
YÜKSEK 
LİSANS 
PROG. 

TEZLİ 
YÜKSEK 
LİSANS 
PROG. 

DOKTORA 
PROG. 

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞARI 
KRİTERLERİ 

SAĞLIK 
YÖNETİMİ 

2 2 2 

 Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 
Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak.  

 Doktora Programı, Sağlık Yönetimi Yüksek 
Lisans mezunu olmak. 

İNSAN 
KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ 
2 2 - 

 Yüksek lisans programına, İşletme, İnsan 
Kaynakları Yönetim bölümlerinden mezun 
olanlar başvurabilir. 

 Tezsiz Yüksek lisans programına, 
herhangi bir Lisans programından mezun 
olanlar başvurabilir. 

MUHASEBE VE 
FİNANS 

YÖNETİMİ 
- 2 -  İşletme Lisans mezunu olmak. 

İŞLETME - - 2 

 İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Muhasebe ve Finans, Yönetim 
Organizasyon Yüksek Lisans mezunu 
olmak. 

ULUSLARARASI 
TİCARET VE 

LOJİSTİK 
- 2 2 

 Tezli Yüksek Lisans Programı için, 
Uluslararası Ticaret ve/veya Lojistik ile 
Uluslararası Ticaret ve/veya Lojistik 
Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak, 

 Doktora Programı için, Uluslararası 
Ticaret ve/veya Lojistik ile Uluslararası 
Ticaret ve/veya Lojistik Yönetimi Bölümü 
Yüksek Lisans mezunu olmak, 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDSİLİĞİ 
- 2 - 

 Yüksek lisans programına, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 
Bölümü lisans programları mezunları 
başvurabilir. 

TEMEL İSLAM 
BİLİMLERİ 

- 3 -  İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler 
Fakültesi lisans mezunu olmak. 
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BAŞVURUDA VE KESİN KAYITTA İSTENİLECEK BELGELER VE HUSUSLAR 

Başvuruda ve Kesin Kayıtta istenilecek belgeler: 

 Başvuru dilekçesi (için Tıklayınız) 

 Vesikalık fotoğraf 1 adet (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

 Türkçe C1 Yeterlik Belgesi (olmayanlar bir dil hazırlık kursu sonucunda Türkçe C-1 belgesini 

alırlarsa ders dönemine başlayabileceklerdir.)   

 Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 
en az 55 veya bu puana muadil bir puan alması gerekir. 

 Pasaport fotokopisi Onaylı (Noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış) 

 Diploma Onaylı (Türkçeye çevrilmiş ve Noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış)  

 Transkript (Türkçeye çevrilmiş ve Noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış)  

 Denklik veya tanınırlık belgesi, (Yoksa daha sonra Kurumca Yükseköğretim Kurumu’ndan 

istenilecektir.) 

Başvuru ve Kesin Kayıt; 

 Başvurular enstitu@kayseri.edu.tr mail adresine yukarıda istenilen belgelerin 

“pdf” formatı mail atılarak yapılacaktır. 

  Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları için Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığımıza şahsen veya kendisinin resmi vekili aracılığı ile müracaat etmesi 
ve istenilen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. 

Değerlendirme; 

 Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının 

değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Enstitü Yönetim 

Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların kesin listesi [not döküm 
belgelerindeki (transkript) mezuniyet derecelerinin Yüksek Öğretim Kurulu not 

dönüşüm tablosundaki karşılığı dikkate alınarak] en yüksek puandan en küçüğe 
doğru sıralama yapılır. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından 
mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise yaşı küçük 

olan ve başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir. Kontenjan kadar öğrenci alınır. 

 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

İletişim Bilgileri 

Web 

https://enstitu.kayseri.edu.tr/ 

Adres 

Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mevlana Mah. 15  

Temmuz Yerleşkesi No: 6, M- Blok 4. Kat 38280 Kayseri Türkiye 

Mail 
ensitu@kayseri.edu.tr 

Tel 

+90 352 432 34 20/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ckfinder/userfiles/files/Yabanc%C4%B1%20Uyruklu%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf
mailto:enstitu@kayseri.edu.tr
https://enstitu.kayseri.edu.tr/
mailto:ensitu@kayseri.edu.tr


Sayfa 3 / 3 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

 İlan Yayımlama  11 Ağustos 

 Başvuru  25-26 Ağustos 

 Kazananların İlanı   28 Ağustos 

 Kazananların Kesin Kaydı  01-02-03 Eylül  

 Yedeklerin İlanı/Müracaatı / Kaydı  04-05 Eylül 

 2020/2021 Güz Yarıyılı Ders Kaydı  28 Eylül – 02 Ekim 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 Lisansüstü Programlara başvurusu kabul edilen öğrencilerin 2020/2021 Eğitim 

öğretim yılına ilişkin öğrenim ücretleri; 
- Kesin Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden “Başvuru ve Değerlendirme Ücreti” olarak 
100 TL ve Öğrenim Harcı için Yıllık 3000 TL (Güz 1500TL + Bahar 1500TL) 

 Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki 

bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun 
diplomasına sahip olması gerekir. 

 Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM 
tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 

veya bu puana muadil bir puan alması gerekir.  

 Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 

2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not 
sisteminde en az 2.50 olması gerekir. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 
dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınır. 

 Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not döküm belgelerinde 

(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması 

zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz. 

 Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu 
öğrencilerin Türkçe yeterlilik belgesi (C1 Belgesi)’nin olması gerekmektedir. Türkçe 

yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt işlemlerinden sonra, hazırlık okurlar ve bir 
yılı aşmamak kaydı ile Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra lisansüstü eğitime 

başlayabilirler.  

 Her aday en fazla bir (1), Anabilim/Bilim Dalına başvuru yapabilir. 

 Posta ve Kargo ile başvuru ve kesin kayıt yapılamaz. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını 

yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat veya noksanlık 

bulunanlar ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayanlar belgeler ile yapılan 
başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı 

bırakılacaktır. 

 


