
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına 2019–2020 

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır. 

Anabilim Dalı Program Kontenjan Özel Şartlar  

Sanat ve Tasarım 

(Türkçe) 

Tezli 

Yüksek 

Lisans 

30 

 - Lisans mezunu olmak  

-Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Enstitüsü'nün tezli yüksek lisans yabancı uyruklu öğrenci 

alımında belirlenen şartları taşıyor olmak 

-Alan dışından gelen öğrencilere 1 (bir) yıl bilimsel hazırlık 

verilir. 

 

 

 

BAŞVURU TARİHİ: 

 Adaylar, istenilen evraklarla birlikte 11.07.2019 – 23.08.2019 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya posta 

yoluyla başvuru yapacaklardır.  

 

BAŞVURU ADRESİ:  

ADRES : Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk Sok.  

No: 12 Kat: 3  18100 Merkez/ÇANKIRI   

TELEFON : 0 (376) 213 26 26  (Dahili 2317) 

 İNTERNET :  https://gse.karatekin.edu.tr 

 E-POSTA            : gse@karatekin.edu.tr 

 

BAŞVURU ŞEKLİ : 

Başvuru Sırasında Verilmesi Gereken Evraklar: 

Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

a) Güzel Sanatlar Enstitüsü internet sitesinde bulunan başvuru formu doldurulacaktır. 

b) Lisans  diplomasının noterden veya Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri – 

Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı Türkçe tercümesi örneği, 

c) Lisans not durum belgesinin (transkripti) noterden veya Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye 

Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı Türkçe tercümesi örneği, 

d)  Türkçe dil yeterliliğini (en az C1 seviyesinde) gösteren ve aday öğrencinin durumuna uygun olan 

belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı dilde olanlar noter onaylı Türkçe tercümesi 

örneği), (Türkçe Yeterlilik Belgesi olmayan adaylar en çok bir yıl süreyle Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi’nde Türkçe eğitimi alır.) 

e) Pasaport ve öğrenim meşruhatlı vize fotokopisi 

f) Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi), 

g) 1 adet vesikalık fotoğraf 

 

 

BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların isimleri 04.09.2019 tarihinde http://gse.karatekin.edu.tr internet 

adresinde ilan edilecektir.                                  

http://gse.karatekin.edu.tr/


 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 

04.09.2019 – 13.09.2019 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Enstitüsünde şahsen yapılacaktır. 

BAŞVURU ADRESİ:  

ADRES : Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk Sok.  

No: 12 Kat: 3 18100 Merkez/ÇANKIRI   

TELEFON : 0 (376) 213 26 26  (Dahili 2317) 

 İNTERNET :  https://gse.karatekin.edu.tr 

 E-POSTA            : gse@karatekin.edu.tr 

 

Kesin Kayıtta Aslı veya Onaylı Sureti İstenecek Belgeler: 

1-Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitünün sayfasında duyurulur. 

2-Kayıtlar, ilgili Enstitünün sayfasında ilan edilen tarihlerde ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır. 

3-Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:  

 

a) Kesin Kayıt Başvuru Formu 

b) Diploma ya da mezuniyet belgesi (aslı),  (Tercüme Edilmiş) 

c) Transkript belgesi (aslı), (Tercüme Edilmiş) 

d) Türkçe dil yeterliliğini (en az C1 seviyesinde)  gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan 

belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği, 

e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

f) Pasaportun onaylı sureti, Vize 

g) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi, 

h) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 

i) Harç ve öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge 

j) Denklik Belgesi  

k) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen “Okul Tanıma” yazısı, 

 

TÜRKÇE YETERLİK SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ 

16.09.2019 tarihinde saat 14.00’de Uluyazı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Binasında (A Blok) 

yapılacaktır.(Sınav, eğitim dili Türkçe olan anabilim dallarına başvuran öğrenciler için uygulanacaktır).  

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

 (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın anabilim/anasanat dalı kurulu 

tarafından bir bütün olarak değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, ilgili 

anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun (EYK) kararı ile kesinleşir. 

(2) Lisansüstü programlara başvuran adaylar lisans transkript notlarına göre sıralanırlar. Sıralama sonucunda 

kontenjan sayısı kadar aday asil olarak lisansüstü eğitime hak kazanırken, aynı sayıda aday da yedek olarak ilan 

edilir. 

(3) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 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 edilirler. 

(4) Çankırı Karatekin Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek 

üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından, ilgili programın anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve 

EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. 

 

Eğitim Dili  

 (1) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran adayların Türkçe bilgi düzeylerini gösterir belge 

istenir. Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi-Dil 

Eğitim Merkezi ya da Çankırı Karatekin Üniversitesi’nce tanınan bir TÖMER tarafından yapılacak Türkçe 

Sınavı sonucuna göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, dilini geliştirmek üzere en çok bir yıl süre ile 

Çankırı Karatekin Üniversitesi- Dil Eğitim Merkezi’nde Türkçe eğitim alır.  

https://gse.karatekin.edu.tr/


(2) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan adayların eğitim diline ilişkin aşağıdaki şartlardan 

birisini sağlamış olmaları gerekir; 

a-) Türkçe öğretim yapan programlara lisansüstü eğitim için başvuran uluslararası öğrenciler, kayıtlı oldukları 

programları tamamlayabilmeleri için bir yıl süre içerisinde en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini 

sağlamış olduklarını belgelendirmeleri veya yurt içinde Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan 

mezun olmaları gerekir. 

b-) Başvuruları alınan adayların, bu fıkranın (a) bendindeki belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları 

halinde Türkçe öğretimi için en fazla iki yarıyıl, Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi tarafından 

Türkçe eğitimine alınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

Öğrenim Ücreti ve Mali Hükümler  

(1) Uluslararası öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Bakanlar kurulu tarafından her yıl Resmî Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren, “Yüksek Öğretim kurumlarında Cari 5 Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı 

olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince EYK teklifi ile Çankırı 

Karatekin Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirtilen usule uygun olarak ödenir. 

(2) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite 

Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.  

(3) Katkı payı/öğrenim ücreti her kayıt ve kayıt yenileme döneminde ödenir. 

(4) Öğrenim ücreti iki eşit  taksitte ödenebilir. Bu durumda, birinci  taksit kesin kayıt döneminde, ikinci taksit ise 

ilk kayıt döneminin bitiminden önce yapılır. 

 

İLETİŞİM 

 

ADRES :Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk Sok.  

No: 12 Kat: 3  18100 Merkez/ÇANKIRI   

TELEFON : 0 (376) 213 26 26  (Dahili 2317) 

İNTERNET :  https://gse.karatekin.edu.tr 

E-POSTA            : gse@karatekin.edu.tr 


