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T.c.

ÇANKtRl KARATEKiN ÜNiVERSİTEsi REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz Senatosu yukarıda belirtiIen tarihte, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan

AYRANCl başkanlığında aşağıda belirtilen gündemleri görüşmek Uzere toplandı,

İ] lJn-İ-r.oit"rnizGenelSekreterliğinin17.02.202|tarihve 599l sayılı yazısına istinaden;
sayılı kararıyla kabul edilenÜniversitemiz Senatosunun 02.10,20|9 |arih ve 22l4

"Uluslararası Ögrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara

güncellenmesi teklifi nin görüşülmesi.

KARAR:

Başvuru ve Kabul Yönergesi" nin

iffi:..rit".iz Genel Seketerliğinin |7.02.202l tarih ve 599! sayılı yazlslna istinaden;

Üniversitemiz Senatosunun 02.lb.2019 tarih ve 22l4 sayıllı kararıyla kabul edilen
,uİrrıuru.u,, Öğrenci Adaylarının Lisansüstü programlara Başvuru ve Kabul yönergesi" nin

güncellenerek uiuğ,ouı.l şeiıiyle oıması katılanların oy birligi ile kabul edilmiştir.

T.C.

ÇANKIRI KARATEKiN ÜxİvnnsİrBsi
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ LisANSÜsTÜ pnocRıırı,lnA

BAŞVURU ve KABUL YONERGESI

BİRİNCi BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Karatekin Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

adaylannın; başvuru. kayıt, kabul ve mali

Amaç

MADDE l - Bu Yönergenin amacı, Çankırı
programlara başvuran uluslararası öğrenci

İıtikilmleriyle il gili esaslannı düzenlemektir,

Kapsam

MADDE 2 _ Bu Yönerge, Çankın Karatekin Üniversitesi,nde yürütülen lisansüstü

;;;;;;;r; başvuran utu.ı-ıa.*ur, öğrenci adaylarının; başvuru, kayıt, kabul ve mali
'nUktimleriyle 

ilgili işlemlerinin usul ve esaslarını kapsar,

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge;

"ib+. 
iı . ı ss ı tarihıi vJ 2s47 sayılı yiiıkseköğretim Kanunu,nun ]4 ııe 65, inci maddeleri,

İİ ı+.ıo.ıssı tarihli ve 2922 siyı|ı Türkiye,de Ögrenim Gören yabancı Uyruklu oğrencilere

İlişkin Kanunun 7'nci maddesi,
.i ıo.o+.ısgs tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazele,de yayımlanan Türkiye,de Öğrenim Gören

Yabancı Uyruklu Öğrencilere iıişkin Yönetmelik,in 6,ncı maddesinin,e, bendi,
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d) 01 .07. l 996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi cazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurulu

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 2. Maddesinin "f, bendi (Değişik: RG_

09 .04.1999-2366|),

e) yükseköğretim Kurulu Başkanhğının 24.06.20|0 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00. 00.03.01.06_

3069-021 145 sayılı yazısı,

r) 20.o4.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,

g) Çankırl Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Ögretim Yönetmeliği hükümlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve krsaltmalar

MADDE 4 - Bu yönergede geçen:

a) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörtınü,

b) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Çankın Karatekin Üniversitesini,

d) Üniversite yönetim kurulu: Çankırı karatekin Üniversitesi yönetim kurulunu,

e) Enstitü: Çankırı karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,

0 EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

g) Lisansüstü Program: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

h; Harç Ücreti: Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen harç ücretini,

i) TÖMER: Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim ve Uygulama

Merkezini.
j) ÖSYM: Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

i«ixci BöLüM

Kontenjan, Başvuru Esasları, Başvuruda İstenen Belgeler ve Eğitim Dili

Kontenjan

MADDE 5 _

(l) Uluslararası öğrenci alınacak lisansüstü progrıım ve öğrenci kontenjanları ilgili

Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi, EYK karan ve senato onayı ile belirlenir,

(2) Kontenjanlar. ilgili Enstitülerin ve Uluslararası Lisansüstü Öğrenci ofisinin web

sayl'asında ilan edilir.
(ıl rtirı<iye Cumhuriyeti taratlndan ya da kendi devletlerince burslu olan ve bu durumlarını

belgeleyen adaylar; kontenjan dışından, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun cruşi4._
EYK kararı ile belirlenir. 

_, ,,,': 
:.,-İ,-rf ]|--

^ 'i' "":"_ 
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(4) Çankın Karatekin Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü

öğrenim görmek üzere başvuran adaylar; kontenjan dışından, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı

Kurulunun görüşü ve EYK karan ile belirlenir.
(5) Harç ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru Esasları ve Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE 6_

( l ) Başıuru tarihleri Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir.

(2) Başvuru şartları, baş\,uru tarihleri, başruruda istenecek belgeler ve kontenjanlar, ilgili

Enstitülerin ve uluslararasl Lisansüstü Öğrenci ofisinin web sayiasında ilan edilir.

(3) Başvurular, itanda belirtilen tarihler arasında ilgili Enstitü web sitesinden çevrimiçi olarak

ya da ilgili Enstitüye elektronik iletişim araçları ile ya da şahsen yapılabilir.

(4) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz,

(5) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olarak lisansüstü eğitim

görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylanndan başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgeler

istenir:

a) Enstitülerin veya uluslararası Lisansüstü Öğrenci ofisinin web sayfasında bulunan

başvuru fbrmu,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının ve Türkçe tercümesinin ömeği,

c) Lisans ve/veya yiiksek lisans not durum belgesinin (transkript) ve Türkçe

terci,imesinin ömeği,

Eğitim dili ingilizce olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran

adaylardan; Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasınln ve transkriptinin ingilizce

olarak düzenlenmiş olması durumunda belgelerin Türkçe terciirnesi istenmez.

Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının ömeği,

Vesikalık fotoğral
Doktora programlarına başvuracak adaylardan; ilgili programın belirlediği eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası bir yabancı dilden; yükseköğretim kurulu tarafından kabul

edilenmerkezibiryabancıdilsınavındanenaz55puanalındığınlgösterenbelge.
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil slnavlarından bu

puan muadili bir puan aldığını gösteren belge de geçertidir, Yu( içi veya yurt dışında

iirun, yu da yüksek lisans eğitimini yukarıda ifade edilen dilde tamamlamış olan

adaylardan doktorada yabancı dil şartl araıımaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü

durumlarda söz konusu öğrencilerden yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir.

(6) Aşağıda belirrilen adaylar, Çankırı karatekin Üniversitesi lisansüstü yurt dlşl öğrenci

kontenjanları için başvuramazl _.

.

Sayfa 3/8 : 
"

d)

e)

0
9)



T.C.
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a) Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbns Tiirk Cumhuriyeti (KKTC)

ulruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyruklular,

b) 20l t yıtından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarllanlardan

lisans/yüksek lisans öğrenimlerini Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,

c) T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC,de tamamlayanlar,

d) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alanlar,

Eğitim Dili

MADDE 7 -
(l ) Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alan uluslararası

ogrenciler, kayıtlı oldukları programlan tamamlayabilmeleri için (2) iki yarıyıl içerisinde,

ç-anı<ın rcaratetin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ya da

çanklrı karatekin Üniversitesi,nce tanınan bir TöMER tarafindan yapılan Türkçe dil

sınavından en az cl seviyesinde Türkçe yeterlitik düzeyini sağlamış olduklarını

belgelendirmelidir. Lisansüstü programa kabul edilen ve en az Cl seviyesinde Türkçe

yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrenciler; Çankırı karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi

Uygulama ve Araştlnna Merkezi (TÖMER) ya da Üniversitenin kabul edeceği başka bir

Türkçe dil eğitimi veren kurumda Türkçe eğitimleri için kayıt olmaları koşuluyla bir

dönemde; uzmanlık Alan Dersi hariç en fazla (3) üç adet lisansüstü ders alabilir. yurt içi ya

da yu( dışında lisans veya yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan

adaylarda dil şartı aranrn.z. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü durumlarda söz konusu

öğrencilerden yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir,

(2) Eğitim dili ingilizce olan yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alan uluslararası

öğrenciler, kayıtlı oldukları programlan tamamlayabilmeleri için (2) iki yarıyıl i9erisinde;

Ç-ankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOMER)

ta.afından yapılan ingilizce dil sınavından veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil

sınavlarından en az 65 puan aldığını belgelendirmelidir. ÖsyM tarafindan eşdeğerliği kabul

edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer puanı aldığını gösteren

belge de geçerlidir. Lisansüstü progrııma kabul edilen ve en az 65 puan seviyesinde Ingilizce

yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrenciler; Çankın Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ya da Üniversitenin kabul edeceği başka bir

İnglıir." dil eğitimi veren kurumda İngilizce eğitimleri için kayıt olmaları koşuluyla bir

dönemde; uzmanlık Alan Dersi hariç en fazla (3) üç adet lisansüstü ders alabilir. yurt içi ya

da 1,urt dışlnda lisans veya yüksek tisans eğitim dili ingilizce olan programlardan mezun olan

adaylarda dil şartı araııınaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü durumlarda söz kojusu

öğrencilerden yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir, ,,' l-, ';'t f
,*. ". '
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T.c.

çANKlRI KARATEKİN üxivpnsirosi ntxrönı,üĞü

üçüxcü BöLüM

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kayıt İşlemleri

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 8 -
(l) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyalan, ilgili programın
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu tarafından değerlendirilir. Yeterli görülen adayların
öğrenciliğe kabulleri, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve EYK kararı ile
kesinleşir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafindan ya da kendi devletlerince burslu olan ve bu durumlarını
belgeleyen adaylar, kontenjan dışından, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve

EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilir.
(3) Çankın Karatekin Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayah olarak lisansüstü
öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından, ilgili programın

Aıabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve EYK karan ile öğrenci olarak kabul edilir.
(4) Başvurusu kabul edilen adaylann kabul mektuplan kendilerine ulaşhnlır.

Kayıt

MADDE 9 _

(l) Kayıtlar, ilan edilen tarihlerde Enstitü Ögrenci İşleri Birimince yapılır.
(2) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek belgeler;

a) Lisans velveya Yüksek Lisans diplomasının aslı veya resmi onaylı Türkçe
tercümesinin; Noterden ya da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliklerinin Eğitim Ataşeliği
bölümünden onaylı ömeği,

b) Lisans ve/veya Yüksek Lisans not durum belgesinin (transkript) aslı veya resmi onaylı
Türkçe tercümesinin; Noterden ya da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliklerinin Eğitim Ataşeliği
böliimünden onaylı ömeği,
c) Başvuru formunun aslı,
d) Ögrenim vizesinin resmi onaylı ömeği,
e) Pasaportun resmi onaylı ömeği,
t) Ögrenim amaçlı ikamet beyanı,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
h) Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının Yüksek Ögretim
belgesi,
i) Harç ücretinin ödendiğine dair banka dekontu,

kıırulu'ııdaıı alınııı tlcnk lik
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j) Devlet bursu ile gelen öğrenciler için harç ücretlerİnİn ödeneceğİne daİr ilgilİ devlet

kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı,

k) Dil belgesinin aslı veya resmi onaylı ömeği,

l) yüz yüze eğitimde; Öğrencilerin sağhk raporu ibraz etmeleri ve Türkiye,de geçerli bir

sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerin sağlık sigortası yaptırmalan zorunludur.

(3) Kesin kayıt yaplıran öğrencilere talep etmeleri halinde yetkili mercilere sunulmak üzere

kayıtlı olduğu Anabilim Dalı ve Programı içeren öğrenci belgesi düzenlenir,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harç Ücreti ve Mali Hükümler

MADDE 10-

(l) uluslararası öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri, Bakanlar kurulu tarafından her yıl

Resmi Gazete,de yayınlanarak yürürlüğe giren, "Yüksek Öğretim kurumlarında Cari 5

Hİr."t ııluıiy"tıe.ine'Ögren"i Katkısı olarak Alınacak Katkı payları ve Ögrenim Ücretlerinin

Tespitine Dair Karar" gereğince EYK teklifi ile Çankın Karatekin Üniversitesi Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir ve beli(ilen usule uygun olarak ödenir,

(2) ikili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

(3) Harç ücreti dönemlik veya yıllık olarak; her kayıt yenileme döneminde ödenir,

Mali Hükümler

MADDE l1-
(l) Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimine devam edecek uluslararasl öğrencilerin, dil

egitimi tıcretıeri Çankırı karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi uygulama ve Araştırma Merkezi

tiÖı,1ınl ve çankın Karatekin Üniversitesi yönetim Kurulu tarafindan belirlenir.

i2; T., uşu.u.rnda kullanılacak sarf malzeme veya alınacak ek hizmet harcamaları kayıtlı

öğrenci taralından karşı lanır.

BEŞiNCi BöLüM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık Sigortası

Madde 12- Yüz yüze eğilimde; Öğrencilerin sağlık raporu ibraz

geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerin sağlık sigortası

etnıcleri ve Türkiye'de
yaptırmalan zorunludur.
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Diğer hükümler

MADDE 13 _ Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Enstitülerde kayıtlı olan

öğrencilere gerekli dil yeterlitik düzeyini sağlamış olduklarını belgelendirmeleri için iki

yanyıl Süre tanınır.

MADDE 14 _ Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri.

Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kaıarlan uygulanır,

yürürlükten kaldırılın Mevzuıt

MADDE l5- 02.10.2Ol9 tarih ve 4 sayılı Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu kararı ile

kabul edilen ,,çankırı karatekin Üniversitesi uluslararası Öğrenci Adaylannın Lisansüstü

Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır,

Yürürlük

MADDE 16 _ Bu Yönerge hükümleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunca kabul

edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE l7_ Bu Yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Prol'. Dr. Hasan AYRANCI Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN Prof, Dr, seçilAKILLI ŞiMŞEK

Oiş ll"'ti.lİ!İİul.iilt*i O"l.un V. Edebiyat Fakğltesi Dekanı Fen !'akültesi.Dekant

(lmzı) (İınza) (lmzı)

Prof. Dr. Hasan AYMNCI Prof. Dr. os,nan cÜN'ÜŞÇÜ Pro1', Dr, Murat ARl

;;t;'iil;";;;;k"; v. lktisadi ve idari B. Faküıtesi Dckan v. Mühcndisıik Faküıtesi Dekan,

Prof. Dr. Murat ARl
Rektör YaİdımcIsı

(İ mza)

Prol] Dr. Hasan AYMNCI
Rektör
(İınza)

Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
Rekıör YardlmcIsı

(İmzı)

Proı Dr. Ahmcl ÖZCAN
Rektör yardımcısı

1İ mza;

1imzı1 (imza)
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Prof. Dr, ismct ÜZEN
İslami ilimler Fakültesi Dekan v.

(İmzı)

Proi Dr. SeçiI AKtLLI ŞlMŞEK
sanat Tasanm ve Mimaİllk Fak. D€kan V.

(İmzı)

Doç, D.. Erol KARCI
Sosyal Bilimlef Enstitüsu Müdür{ı

(lmzı)

Dr. Ögr. Üyesi Yaşu Kemal YAZcAN
Diş Hekimliği FakOltesi Temsitcisi

(İmzı)

Df. öğr. üyesi EıifŞEN
Hukuk Fakültesi Tenısilcisi

(İmzs)

Dr. Öğ, Üyesi Fatih KoRKMAz
Mühendislik Fakohesi Temsi|cisi

(İmza)

Dr. Öğr. Üyesi Emre ŞEN
Sanıt.'fasaıım ve Mimarlık ljat. Tem.

(İınzı)

Proİ Dr. M. Nuri ÖNER
oman trakültesi Dekan v.

(İmzı)

Prot D.. Özcan öZKAN
sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdüril

(Imzı)

Proi Dr. Ahme( ÖZCAN
'tilrkiyat Enstitijso Müdür V.

(İmzı)

Doç. Dr. Aydın EFE
Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

(lm?ı)

t oç, Dr, Emre ŞAHİN DÖLARSLAN
lhisadi ve idari B. FatOhesiTemsilcisi

(İmzı)

Prof. Dr. M. Nuİi ÖNER
orman Fakültesi Temsilcisi

(İmzı)

Prof. l)r. Özcan ÖZKAN
Sağltk Bilimleri Fakültesi Dekanı

(İmzı)

Prof. D.. M. Emin soYDAŞ
GüzeI sanatlar Enstitüsü Müdür V.

(İmzı)

oı. Ögr, Üyesi ilkay ÇoRAK ÖcAL
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

(İmzı)

Prof. Dr. Seçil AKlLLI ŞIMŞEK
Fen Fakültesi Temsilci§i

(İ mza)

Doç. Dr. Fatih GÜZEL
lslami ilimleı Fakollesi Temsilcisi

(İmzı)

Dr. Öğı. üyçsi S. GöNEN ŞENTüRK
Sağlık Bilimleri.Fakültesi Temsilcisi

(I mzr)

RAPöRTöR
Ali SARlCA

cenel sekrelcr
(İ mzı)
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