UŞAK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÖĞRENCİ ALINACAK LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
(FOREIGN STUDENTS) EK İLANI
Yabancı uyruklu kontenjanına başvuracak öğrenciler başvurularını “Yabancı Uyruklu Öğrenci
Başvuru Formu” ve istenen evraklar ile birlikte şahsen yapacaklardır. Yabancı Uyruklu Öğrenci
Başvuru Formu (Foreign Students Application Form (can be downloaded from Institute’s web page
“Forms-Application Forms”)
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü:
 Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Adaylardan Türkçe dil seviyelerinin tespiti
için Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler, Türkçe dil koşulundan muaf
tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversite tarafından yapılacak
Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Lisans veya
yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen
adaylar, Türkçe dil sınavından muaf tutulur. (Foreign language is Turkish for foreign applicants.
Those who certify that they have achieved Turkish courses or exams for the determination of
Turkish language levels are exempted from the Turkish language requirement.Candidates who
do not have Turkish proficiency certificate must take at least 70 marks on 100 full grades from
the Turkish proficiency exam to be conducted by the University. Candidates who certify that they
have completed a Bachelor's or Master's degree at a university in which the medium of
instruction is Turkish are exempted from the Turkish language examination.)
 Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar için
ALES'e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafindan eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim
kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için ALES'e girme şartı aranır. (The condition
of entering ALES or other exams whose equivalence are accepted by the Imteruniversity Council
is not required for foreign national candidates who graduated from a higher education
institution outside Turkey. But, it is compulsory for students who graduated from a higher
education institute in Turkey.)
 Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran yabancı
uyruklu adayların lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 yada
diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. (Foreign national
candidates who have applied for graduate programs with a Bachelor's degree or a Master's
degree must have at least 3 out of 4 of their undergraduate / graduate GPA, or an equivalent
score from one of the other scoring systems.)
 Doktora adaylarının, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. (It is obligatory for Phd
candidates to get minimum 55 marks from the Foreign Language Exam on one of the languages
of English, German, French, Italian, Spanish, Russian, Arabic, Chinese, Japanese and Persian
except from their native languages, or it is compulsory to get an equivalent score (an equivalent
mark to 55 from Foreign Language Exam mentioned above) from the international foreign
language exam which is accepted as equivalent by the Interuniversity Council (ÜAK).)

 Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet
ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu adaylar gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(The applications of Turkish citizens residing abroad are evaluated and finalized as foreign
applicants, provided that they document their residency abroad in the last five years.)
 Adaylar, diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, yüksek lisans programları için
bir, doktora programları için bir tercih yapabilir. (Candidates can apply for one master’s
programme an done doctorate programme under the condition of having a suitable diploma for
the applied programme).
 Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. (Foreign national candidates and citizens of the
Republic of Turkey having completed the entire undergraduate education abroad are required to
have Bachelor’s degree or Master’s with thesis degree diploma that are accepted by YÖK.)
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR – REQUIRED DOCUMENTS
APPLICATION
DOCUMENTS FOR
FOREIGN STUDENTS
WHO COMPLETED
THEIR LOWER
EDUCATION IN
TURKEY:
1. Foreign Students
Application Form
2. Certified copy of
diploma or graduation
certificate
3. Certified copy of the
transcript
4. Certified copy of
passport (during
application)
5. Copy of passport with
education annotated visa (
during final enrollment)*
6. Certified copy of
Turkish proficiency
certificate

*A visa granted by our foreign representative offices to
make the foreign students, who will come to Turkey to
study, able to receive education.

APPLICATION
DOCUMENTS FOR
FOREIGN STUDENTS
WHO COMPLETED THEIR
LOWER EDUCATION OUT
OF TURKEY:
1. Foreign Students
Application Form
2. Certified copy of diploma
or graduation certificate
(Translated)
3. YÖK Recognition
Certificate
4. Certified copy of the
transcript (Translated)
5. Certified copy of passport
(during application)
6. Copy of passport with
education annotated visa (
during final enrollment)*
7. For PhD students, certified
copy of foreign language
certificate
8. Certified copy of Turkish
proficiency certificate

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (FOREIGN STUDENTS QUOTA)
NOT:
1- Tek yıldız (*) ile belirtilen kontenjanlara Türkiye içindeki bir yükseöğretim kurumundan mezun
olan yabancı uyruklu öğrenciler başvuru yapacaklardır. Bu durumdaki öğrencilerin ALES
sınavına girmiş olmaları gerekmektedir.
2- İki yıldız (**) ile belirtilen kontenjanlara Türkiye dışındaki bir üniversiteden mezun olan yabancı
uyruklu öğrenciler başvuru yapacaklardır.
Ana Bilim Dalı
& Bilim Dalı

Program Türü Kontenjan

(Department & (Programme)
Discipline)

Malzeme Bilimi
ve Nanoteknoloji
Mühendisliği
(Material Science
and
Nanotechnology)

Doktora
(Doctorate)

Quota

3*
2**

ALES
Puan Türü

(ALES
Score
Type)

Yönetmelikte Belirlenen Hükümler Dışında Bulunan
Kontenjan İçin Belirlenmiş Özel Şartlar

(Special conditions Set for Quota out of
Provisions Set in Regulation)

“Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği”,
“Metalurji ve Malzeme Mühendisliği”, “Malzeme
Mühendisliği”, “Malzeme Bilimi Mühendisliği”, “Tekstil
Mühendisliği”,
“Kimya
Mühendisliği”,
“Makine
Mühendisliği”,
“İmalat
Mühendisliği”,
“İnşaat
Mühendisliği”,
“Fizik
Mühendisliği”
ve
“Deri
Mühendisliği”, “Deri Teknolojisi” bölümleri lisans
mezunu olmak.
Fen Edebiyat ve Fen Fakültelerinin; “Kimya”, “Fizik”,
“Matematik-Bilgisayar” bölümleri lisans mezunu olmak.
Teknik Eğitim Fakültelerinin; “Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği”, “Metal Öğretmenliği”, “Talaşlı Üretim
Öğretmenliği” bölümlerinden birinden lisans mezunu
SAY
olmak, Diş Hekimliği fakültesinden mezun olmak.
(Numerical
(Bachelor Degree in one of the departments below:
score)
Material Science and Nanotechnology Engineering,
Metallurgical and Material Engineering, Material
Engineering, Material Science Engineering, Textile
Engineering,
Chemical
Engineering,
Mechanical
Engineering,
Manufacturing
Engineering,
Civil
Engineering, Physics Engineering, Leather Engineering,
a nd Leather Technology;
Chemistry, Physics, Mathematics, and Computer
departments in Arts and Science Faculties or Science
Faculties;
Metal Education, Machining Education in Technical
Education Faculties.
Bachelor Degree in Faculty of Dentistry)

