TÜRKÇE
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

İNGİLİZCE
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSTY
APPLICATION, ADMISSION AND REGISTRATION
PRINCIPLES OF GRADUATE FOREIGN STUDENTS

BAŞVURU

APPLICATION

Üniversitelerin Lisans ya da Yüksek Lisans programlarından mezun Lisansüstü
eğitim görmek isteyen Yabancı Uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilgili
Enstitülerin belirledikleri başvuru takvimine uygun olarak iso.mehmetakif.edu.tr
adresine başvuru esnasında yüklemekle yükümlüdürler.

International students who have graduated from undergraduate or graduate
programs and will apply for graduate programs (Master/PhD) are obliged to
upload the documents to the web-site “iso.mehmetakif.edu.tr” within
application dates.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının dış temsilciliklerden onaylı örneği,

a) Copy of Undergraduate and/or Graduate Diploma certified by Foreign
Representative Offices,

b) Transkriptin onaylı örneği ve ders içeriklerini gösteren belge,

b) Certified copy of transcript and certificate of course content,
c) Kimlik belgesinin fotokopisi (pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının
fotokopisi)
c) Copy of identity card (copy of passport pages showing identity information)
d) ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birinin sonuç belgesi, (varsa)

d) ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam),
GMAT or GRE result (If applicable)

e) TÖMER’den Türkçe yeterlilik düzeyini (B1/B2 veya C1) gösterir belge
(Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu e) TÖMER Turkish proficiency exam result (B1/B2 or C1) (Those who have
öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz),
graduated from any Higher Education Institution in Turkey are not required to
have Turkish Proficiency Exam result),
f) Doktora programı adayları için, yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
f) For those who apply for Doctorate programs, foreign language proficiency
- ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden herhangi birine sahip olmayan
exam result,
adayın, öğrenciliğe kabul edildiği durumda lisansüstü eğitimini tamamlayana
kadar ALES sınavına girmesi zorunludur ve taban puan ilgili enstitü tarafından - For those who don’t have any of ALES, GRE or GMAT exam result, in case
belirlenir.
that they are eligible to attend the graduate program, they have to enter ALES
till they complete their graduate education and the base score shall be specified
- TÖMER’den Türkçe bildiğine dair B1/B2 veya C1 düzeyinde belgesi olmayan by the related Institution.
adaylar, EYK tarafından belirlenen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince oluşturulan 3 kişilik jüri tarafından - For those who don’t have TÖMER proficiency exam result at B1/B2 or C1
yapılacak yazılı sınava alınırlar. Türkçe Yeterlik sınavından 100 üzerinden en az Level, they shall take the written exam made by a jury composed of three
70 puan alan adaylar Lisansüstü öğretim hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız persons designated by the Institute Administrative Committee and Mehmet
Akif Ersoy University Department of Turkish Language. Those who gain at
olan adaylara istenilen Türkçe seviyesine ulaşmaları için en fazla iki yarıyıl süre
least 70 points over 100 are regarded as successful and can begin their graduate
tanınır. Bu süre içerisinde istenilen belgeyi getiren aday veya TÖMER tarafından program. Those who couldn’t pass Turkish Proficiency Exam are allowed to
yapılan sınavlarda C1 düzeyinde belge alanlar, lisansüstü öğretimlerine takip eden

yarıyıldan itibaren başlarlar.

exempt at most two semesters to develop their Turkish proficiency skills.
Those who obtain the required Turkish certificate within that period may begin
- Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu their graduate program next semester.
öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz.
- Those who have graduated from any Higher Education Institution in Turkey
- Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları mensup öğrencilerden “Türkiye are not required to have Turkish Proficiency Exam result.
Cumhuriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları” alan ve Üniversitemiz
lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerden Türkçe bilenler - Those who are member of Presidency for Turks Abroad and Related
doğrudan, Türkçe bilmeyenler ise (TÖMER) tarafından yapılan sınavlarda en az Communities, have had “Graduate Scholarships given by Turkish Republic”,
B1 düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan and apply to our University for graduate programs may begin their education
program directly if they know Turkish; however if they do not know Turkish,
itibaren başlarlar.
they may begin their graduate education next semester after having Turkish
- Doktora programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, İngilizce,
Almanca veya Fransızca Dillerinden herhangi birine ait YDS’den en az 55/100
puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
(KPDS, ÜDS, TOEFL, CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır.
Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, ders aşaması bitinceye
kadar aranılan dil şartını sağlamak zorundadır.

certificate in at least B1 Level from TÖMER.
- Those who are going to apply for Doctorate Programs are required to have at
least 55 points over 100 from YDS (Foreign Language Exam) in English,
Germany or French or to have equivalent scores from any exams accepted by
Interuniversity Foreign Language Examination (KPDS, ÜDS, TOEFL,
CEFLE, ZDF). Those who don’t have any of these certificates are required to
have one of these language exam results till the end of course semester.

- Yabancı dil programlarında öğrenime başlanabilmesi için ilgili dil puanı olarak
70/100 istenir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, YDS, - If the applicant applies to a Foreign Language Department, his/her language
TOEFL, CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Türkçe proficiency exam result must be at least 70 over 100. It is required to have
equivalent scores from any exams accepted by Interuniversity Foreign
Yeterlik şartı aranmaz.
Language Examination (KPDS, ÜDS, TOEFL, CEFLE, ZDF). Turkish
Proficiency Exam Result is not required.
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT KABUL
TAKVİMİ

2016-2017 ACADEMIC YEAR CALENDAR REGARDING
INTERNATIONAL STUDENT APPLICATION, ADMISSIONS AND
REGISTRATIONS FOR GRADUATE PROGRAMS

01-05 Ağustos 2016

Adayların Lisansüstü Programlara Başvuruları

15-19 Ağustos 2016

01-05 August 2016
Başvuruların Anabilim Dalı Kurulunca Değerlendirilmesi 15-19 August 2016

05-09 Eylül 2016

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması Ve Kesin Kayıtlar

Application Dates
Evaluation of Applications

05-09 September 2016 Announcement of Principal Candidates and Exact
Registrations

