
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT 

YÖNERGESİ

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
(1) Bu yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitülerce 

yürütülmekte olan lisansüstü programlara Uluslararası öğrenci kabulü süreçlerini 
düzenler.

Dayanak
(1) Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 (2). maddesi 

ile ASBÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar
(1) Bu Yönergede geçen;

(a) EABD/EBD : Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Bilim Dalı
(b) Senato : ASBÜ Senatosunu
(c) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu
(d) ASBÜ : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini

ifade eder.
İkinci Bölüm

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul
(1) Başvuru için istenen bilgi ve belgeler ile kontenjanlar, ilgili EABD/EBD tarafından, 

gerekli hallerde ise; ilgili enstitü aracılığı ile Senato kararı alındıktan sonra, ilgili Enstitü 
ve ASBU-Uluslararası ofis internet sitesinden ilan edilir. 

(2) Adaylar başvurularını süresi içerisinde ASBU-Uluslararası ofis internet sitesi üzerinden 
gerçekleştirir. Yabancı uyruklu olup, yüksek lisans programına başvuracak öğrenciler 
için lisans, doktora programına başvuracak öğrenciler için lisans ve yüksek lisans 
diplomaları YÖK tarafından tanınan tüm uluslararası öğrenciler internet üzerinden 
başvuruda bulunabilir. 

(3) Başvurular, Uluslararası öğrenciler için tahsis edilen kontenjanlarla sınırlı olarak 
EABD/EBD tarafından oluşturulan en az üç öğretim elemanından oluşan komisyonlar 
tarafından önceden belirlenen periyotlarda değerlendirilir. Komisyon kararında adayın 
dil eğitimi alması gerekip gerekmediği, bilimsel hazırlık programına katılıp 
katılmayacağı, katılacaksa alması gereken dersler ile gerekli görülen diğer hususlar 
açıkça belirtilir. Değerlendirme sonuçlarına ait komisyon kararı ilgili EABD/EBD 
tarafından ilgili enstitüye bildirilir.  Değerlendirme sonuçları ASBU Uluslararası ofis 
tarafından ilan edilir. Kabul edilen uluslararası lisansütü öğrencinin kayıtları, ilgili 
enstitü müdürlüğünce yapılır.



(4) İlgili enstitü müdürlüğü adayın diplomasının/diplomalarının YÖK tarafından tanınır 
olup olmadığını YÖK’ten yazılı olarak teyit eder. Adayın ilgili programa 
kaydolabilmesi için gerekli şartların mevcut olup olmadığına ilgili Enstitü Yönetim 
Kurulu karar verir. Kayıt şartlarının mevcut olduğu kararı verildiği hallerde, ilgili 
enstitü müdürlüğü Senato tarafından belirlenen eğitim ücretinin ödenmesi halinde 
programa kabul edildiğine dair Kabul Mektubu adayın beyan ettiği e-posta adresine 
gönderir.  Kabul Mektubunda ders kayıt tarihi, derslerin başlama tarihi gibi öğrencilikle 
ilgili bilgilere de yer verilir. Adayın ilgili programa kayıt yaptırabilmesi için Meşruhatlı 
Vize sahibi olması veya Öğrenim Vizesi istenmeyecek uluslararası öğrenci statüsünde 
olması gerekir. İlgili programa kaydını yaptıran aday, ilgili mevzuattan doğan 
sorumluluklarını yerine getirdiği sürece, öğrencilere tanınan haklardan yararlanır.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti

(1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan Uluslararası lisansüstü öğrencilerinden 
alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları her yıl ilgili EABD/EBD’ın teklifi ve 
enstitü yönetim kurulunun başvurusuyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

 
Hüküm Bulunmayan Haller

(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Enstitü kurulu, Üniversite Senatosu ve 
Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
(1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
(1) 17/01/2017 tarih ve 2017/08 sayılı ASBU Lisansüstü Programları için 

Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
(1) Bu yönerge ASBU Rektörlüğü uhdesinde ilgili EABD/EBD ve ilgili enstitüler 

tarafından yürütülür.


