T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
Bu Yönerge’nin amacı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara
yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2
Bu yönerge, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara yabancı
uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3
Bu Yönerge;
3.1. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65’inci maddesi,
3.2. 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Kanunu’nun 7’nci maddesi”,
3.3. 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan “Türkiye’de Öğrenim
Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı madde (E) bendi”,
3.4. 20/04/2016 tarihli ve 29690 Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurulu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”,
3.5. 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
Bu Yönerge’de geçen;
4.1. Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ),
4.2. Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
4.3. Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
4.4. Enstitü: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitüleri,
4.5. EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
4.6. TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru
Başvuru Koşulları
MADDE 5
Üniversitelerin Lisans ya da Yüksek Lisans Programlarından mezun ve herhangi bir devletin
bursuna sahip olmayarak kendi imkânlarıyla lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu
adaylar, aşağıda belirtilen şartları sağlaması koşulu ile Enstitü Başvuru Formunu internet
üzerinden doldurarak veya ilgili belgeleri Enstitü Müdürlüklerine elden teslim ile başvurularını
gerçekleştirebilirler.
5.1.
Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya mezun olma
durumunda olmak (Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan mezuniyet
aşamasında olanların, Üniversiteye kayıt olabilmeleri için kayıt tarihlerinden önce
öğrenimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir).
5.2.
Eğitim alacağı dilde yeterli dil seviyesine sahip olmak veya bu dilde lisans ya da
yüksek lisans yapmış olmak. Programa kabul edilen ve eğitimlerine başlayan
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin en geç 4 (dört) yarıyıl sonuna kadar
aşağıdaki dil yeterliliklerini sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen sürelerin sonuna
kadar dil belgelerini ibraz edemeyen öğrencilerin kayıtları silinir.
Yüksek lisans ve doktora programı adaylarının dil yeterliliği için;
a. TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine
dair en az B2 düzeyinde belgeye sahip olmak. Yurt içi veya dışında lisans ya
da yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan yabancı
uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz.
b. TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine
dair en az B2 düzeyinde belgesi olmayan adaylar, TÖMER veya muadili resmî
kurumlarca yapılan bir Türkçe Dil Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan
almaları ile Türkçe dil yeterliliğini kazanırlar.
5.3. Doktora programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, YÖK ve
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından 55
puan almış olma şartı aranır. Yabancı dil belgesi bulunmayan doktora programı
adaylarında, TOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yeterlik
sınavından dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olma şartı
aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi ve Kayıt
Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü
MADDE 6
6.1. Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim
Dalı tarafından incelenir, başvuru koşullarını sağlayan adayların dosyaları ilgili lisansüstü
programda ders veren öğretim elemanlarına yönlendirilir, öğretim elemanlarının hangi
öğrencilere danışmanlık yapabilecekleri konusundaki görüşleri alındıktan sonra adayların
öğrenciliğe kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.
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6.2. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi Devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek
lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, madde 6.1’de belirtilen aynı süreç sonunda
lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
6.3. Başvurular akademik yıl boyunca açıktır. Ancak ders kayıtları her yarıyıl Akademik
Takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleşir.
6.4. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki enstitülere öğrenci alımı ile ilgili kota
uygulaması yapılmaz.
6.5. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak
Lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, ilgili programın Anabilim Dalı görüşü
ve EYK Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.
6.6. İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde, adaylar Bakanlar Kurulu Kararı
çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen harç ödemelerini ve yine Üniversite
Yönetim Kurulu’nca belirlenen diğer ödemeleri yapmakla yükümlüdürler.
6.7. Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.
Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt
MADDE 7
7.1. Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin web sayfasında duyurulur.
7.2. Kayıtlar, ilgili Enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri
Birimince yapılır. Başvurusu kabul edilen adayların kesin kayıt hakları, takip eden iki
kayıt dönemi için saklı tutulur.
7.3. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır (Belgelerin resmi
onaylı örnekleri Türkçe veya İngilizce olmalıdır):
a. Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği,
b. Not döküm belgesinin resmi onaylı örneği,
c. Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği,
d. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği,
e. Pasaportun resmi onaylı örneği,
f. 3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
g. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
h. Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet
kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı (Bu
öğrenciler için g maddesine gerek yoktur).
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenim Ücreti
MADDE 8
8.1. İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı
çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği harç ödemelerini ve yine
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan diğer ödemeleri yapmakla yükümlüdür.
Eğitim-Öğretim
MADDE 9
9.1. Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.
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Sağlık Hizmetleri
MADDE 10
10.1. Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından karşılanır.
10.2. 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 11
11.1. 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 12
12.1. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13
13.1. Bu Yönerge TOGÜ Senatosunun onayını takiben yürürlüğe girer.
13.2.
……………. tarih ve ………… sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü
Programlara Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 14
14.1. Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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