TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara yabancı
uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt esaslarını düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2-(1) Bu yönerge 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi ve
Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu yönergede geçen;
a) ADP: Avrupa Dil Portfolyosu
b) ALES/Dengi Puan: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı veya Üniversitelerarası
Kurulun bu sınava eşdeğer kabul ettiği GMAT ve GRE gibi sınavlardan alınan puanı,
c) Enstitü: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enstitülerini,
d) TGOÜ-TÖMER: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma
Merkezini
e) Öğrenci: Yabancı uyruklu öğrencileri,
f) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
g) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
h) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
i) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
j) Yabancı Dil Puanı: Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği YDS, TOEFL, IELTS gibi bir yabancı dil
sınavından alınan puanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Genel Esaslar
Başvuru Şartları
MADDE 4-(1) Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlara öğrenim görebilmek için adayın;
a) Yabancı öğrenci statüsünde olması,
b) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması,
c) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle
uzaklaştırma cezası almamış olması gerekir.
Başvuru
MADDE 5-(1) Adaylar başvurularını, aşağıdaki belgelerle istedikleri zamanda Enstitü Müdürlüğüne posta veya
e-posta ile yaparlar.
a) Başvuru Formu (EK-1)
b) Pasaportun kimlik bilgileriyle ilgili kısımlarının fotokopisi,
c) Özgeçmiş,
d) Onaylı Transkript örneği,
e) ALES/Dengi puanının en az 55 olduğunu gösterir bir belge,
f) En az iki adet Referans Mektubu
g) Niyet Mektubu (Öğrencinin çalışmak istediği konu ve amacını anlattığı mektup)

Yabancı Dil Yeterlilik Şartı
MADDE 6-(1) Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarından veya lisans eğitim dili İngilizce olan
program mezunlarından yabancı dil yeterlilik şartı aranmayacaktır.
(2) Eğitim Dili İngilizce olan lisansüstü programlarına başvurularda adayın yabancı dil yeterlilik şartı için
Yabancı Dil Puanı’ndan 100 üzerinden en az 70 puan, eğitim dili Türkçe olan doktora programlarına
başvurularda ise 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak şartı aranır.
(3) Başvurduğu program için yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar, lisansüstü programa devam
edebilmek için yabancı dil yeterlilik şartını en geç iki yarıyıl içerisinde yerine getirmek zorundadır.
Türkçe Yeterlilik Şartı
MADDE 7-(1) Lisans veya Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe olan program mezunlarından Türkçe yeterlilik
şartı aranmaz.
(2) Adayların Türkçe yeterliliği, TGOÜ-TÖMER tarafından oluşturulacak komisyonca belirlenir.
Komisyona TÖMER Türkçe dil başarı belgeleri, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe dil başarı belgesi, ADP dil başarı
belgesi sunan adaylar veya ilgili komisyonca yapılan sınav ve değerlendirme sonucunda, Türkçe dil düzeyi
yeterli olanlar doğrudan öğrenimlerine başlayabilirler.
(3) Başvurduğu program için Türkçe yeterliliğini sağlayamayan adaylar, Türkçe dil düzeylerini geliştirmek
üzere 1 yıl süreli izinli sayılırlar ve 1 yıl sonra ilgili komisyonca yeniden yapılacak Türkçe yeterlik sınavında
başarılı bulunmaları ya da anılan Türkçe dil başarı belgelerini komisyona sunmaları durumunda öğrenimlerine
başlayabilirler. Başarılı olamayanlar ise kayıt haklarını kaybederler.
(4) Yabancı Dilde eğitim yapan programlar için Türkçe Yeterlik şartı aranmaz.
Kontenjan
MADDE 8-(1) Başvurular alındıktan sonra lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı ilgili
Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulunca tespit edilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme
MADDE 9-(1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulü, ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, ilgili Enstitü internet sayfasında ilan edilir ve ayrıca e-posta veya mektupla
bildirilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri
arasında Enstitü Öğrenci İşleri Bürosu’na getirerek kesin kayıtlarını yaptırır.
a) YÖK tarafından denkliği tanınan diplomanın veya mezuniyet belgesinin ve onaylı Türkçe veya İngilizce
tercümesi,
b) Transkriptin aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi,
c) Yabancı Dil Puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hazırlık Okulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi,
d) ALES/Dengi puanının en az 55 olduğunu gösterir bir belgenin aslı veya onaylı sureti,
e) Pasaportun onaylı sureti,
f) Öğrenim vizesinin aslı veya onaylı sureti,
g) İkametgâh belgesi,
h) Altı adet vesikalık fotoğraf,
i) Öğrenim ücretinin kısmen veya tamamen ödendiğine dair belge.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim Dili
MADDE 10-(1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programına yerleştirilen öğrenciler 04/12/2008 Tarih,
27074 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

Öğrenim Ücreti
MADDE 11-(1) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen
asgari ve azami miktar arasında olmak şartıyla Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini
yapmakla yükümlüdür.
Eğitim-Öğretim
MADDE 12-(1) Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.
Sağlık Hizmetleri
MADDE 13-(1) Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından karşılanır.
(2) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin, her eğitim ve öğretim dönemine ilişkin genel
sağlık sigortası primlerinin tamamını her dönemin başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.
Kaydın Silinmesi
MADDE 14-(1) Kayıt yaptırdıktan sonra başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve
yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16-(1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17-(1) Bu Yönerge hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

