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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURULARDA DİL YETERLİLİĞİ OLMAYAN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
KABUL, KAYIT VE ÖĞRENİMİ UYGULAMA ESASLARI
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu uygulama esaslarının amacı, DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün
lisansüstü programlarına başvuru esnasında Türkçe Yeterlilik Belgesi veya Yabancı Dil Yeterlik
Belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul, kayıt ve öğrenim süreçleri ile ilgili
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu uygulama esasları, DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün lisansüstü
programlarına başvuru esnasında Türkçe Yeterlilik Belgesi veya Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul, kayıt ve öğrenim süreçleri ile ilgili
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu uygulama esasları, DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin
13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) DPÜ: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
b) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
c) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,
d) Enstitü: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
f) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
g) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
h) Yabancı Uyruklu Öğrenci: T.C. uyruğunda bulunmayan öğrencileri,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
tanımlar.
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt
Başvuru Koşulları
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen kapsamdaki adaylar lisansüstü programlara kabul edilebilir.
a) Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması,
b) Yüksek lisans programları için üniversitelerin lisans programlarından mezun olması ve
YÖK tarafından denkliği tanınan bir diplomaya sahip olması, okul tanınma belgesine sahip olması,
Enstitü Müdürlüğü tarafından verilecek süreler içerisinde denklik veya okul tanınma belgesini teslim
etmeyi taahhüt ediyor olması,
c) Doktora programları için üniversitelerin lisans programlarından ve tezli yüksek lisans
programlarından mezun olması, YÖK tarafından denkliği tanınan bir diplomaya sahip olması, okul
tanınma belgesine sahip olması, Enstitü Müdürlüğü tarafından verilecek süreler içerisinde denklik
veya okul tanınma belgesini teslim etmeyi taahhüt ediyor olması,
ç) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
almamış olması gerekir.
Başvuru Süreci, Başvuruda İstenen Belgeler, Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Başvuru tarihleri Enstitü internet sayfasında ilan edilir.
(2) Adayların, başvuru duyurusunda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde ve duyuruda
belirtilen yöntemle ilgili Enstitü Müdürlüğüne sunmaları gerekir.
(3) Adaylardan başvuruda DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul
Yönergesinin 10.maddesinde yer alan belgeler istenir.
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(4) Adayların, başvuru ve değerlendirmeleri DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Başvuru ve
Öğrenci Kabul Yönergesinin 11.maddesinde yer alan hükümler ve DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi (Ek-1) uyarınca yapılmaktadır.
(5) Kayıt hakkı kazandığı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşen öğrenciler için kabul
belgesi düzenlenebilir.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE 7 – (1) Adaylardan kesin kayıtta DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Başvuru ve
Öğrenci Kabul Yönergesinin 12.maddesinde yer alan belgeler istenir.
Öğrenim Ücreti
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen temel esaslar çerçevesinde
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Kayıtlar
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin, Enstitü
Müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihlerde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Aksi durumda kayıt
haklarını kaybederler.
(2) Kayıt hakkını kaybeden, kayıt hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek adaylar
olması halinde yedek adaylar için Enstitü Müdürlüğünce yerleştirme işlemi yapılır. Yedek adayların
kayıtları sonrasında boş kontenjanlar için başvuruda bulunan adayların değerlendirme ve kayıt
işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılır.
Süre ve Öğrencilik Durumu
Süre
MADDE 10 – (1) Başvuru esnasında Türkçe Yeterlilik Belgesi veya Yabancı Dil Yeterlik
Belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler, kesin kayıt tarihinden itibaren en geç 3 (üç) yarıyıl
içerisinde dil yeterliliği şartının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Öğrencinin geçirdiği bu süre
azami süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(2) Türkçe programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi TÖMER, Türkiye’deki bir başka Yükseköğretim Kurumunun Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi veya Yunus Emre Enstitüleri vb. kurumlardan C1
düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.
(3) Eğitim dili Türkçe olmayan programlara kayıt hakkı kazanan Yabancı Uyruklu Adayların,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun yayınladığı “ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”nde
yer alan sınavlardan İngilizce için ÜDS/KPDS/YDS’den 55/100 puan veya Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlilik sınavından 60/100 puan almış
olma şartını sağlaması gerekmektedir.
(4) Belirtilen süre sonunda dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin kaydı silinir.
Öğrencilik Durumu
MADDE 11 – (1) Türkçe programlara kayıt hakkı kazanan ve başvuru esnasında Türkçe
Yeterlilik Belgesi bulunmayan kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin durumu “Türkçe
Yeterlilik Hazırlık” olarak belirlenir. İlgili öğrencilerin öğrencilik durumu, 10. maddenin 2. bendinde
yer alan Türkçe Yeterlilik Sınavı yapmaya yetkili kurumlara kayıt olduklarını gösterir resmi bir
belgenin Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla aktif hale
getirilir.
(2) Eğitim dili Türkçe olmayan programlara kayıt hakkı kazanan ve başvuru esnasında
Yabancı Dil Belgesi bulunmayan kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin durumu “Yabancı
Dil Hazırlık” olarak belirlenir. İlgili öğrencilerin öğrencilik durumu, eğitim görecekleri programın
dilinde eğitim veren resmi kurumlara kayıt olduklarını gösterir resmi bir belgenin Enstitü
Müdürlüğüne teslim edilmesi sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla aktif hale getirilir.
(3) Süresi içerisinde asgari Türkçe Yeterlilik Puanı veya Yabancı Dil Puanını sağlayan
öğrenciler ilgili puanları belgelendirmek suretiyle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilgili öğrencilerin hazırlık aşamaları sona erer ve takip eden ilk
yarıyılda kayıt yapmak üzere yeni bir öğrenci numarası tahsis edilerek kabul edildikleri programlara
kayıtları yapılır.
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(4) Türkçe Yeterlilik Belgesi veya Yabancı Dil Yeterlik Belgesi şartını sağlayan yabancı
uyruklu öğrencilere mezun oldukları lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet alanlarına göre Anabilim
/ Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık
kapsamında ders aldırılabilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12 – (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde enstitü yönetim
kurulu kararınca işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu uygulama esasları Üniversite Senatosunda kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu uygulama esaslarında yer alan hükümler Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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