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 Üniversitemiz Senatosu yukarıda belirtilen tarihte, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Harun 

ÇİFTÇİ başkanlığında aşağıda belirtilen gündemleri görüşmek üzere toplandı. 

GÜNDEM 

 

1- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 16.06.2021 tarih ve 17893 sayılı 

yazısına istinaden; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü tezlerin benzerlik oranın 

belirlenmesi teklifinin görüşülmesi. 
 

8- Üniversitemiz Mevzuat Komisyonu Başkanlığının 29.06.2021 tarih ve 19485 sayılı yazısına 

istinaden; 28.06.2021 tarih ve 03 sayılı Üniversitemiz Mevzuat Komisyonu toplantısında 

görüşülen,  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü 

Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi Eğitim Dili başlıklı 7 maddesinin 1. Fıkrasında 

değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi. 

 

 

KARAR: 

1- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 16.06.2021 tarih ve 17893 sayılı 

yazısına istinaden; 20.04.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 2.fikrası (Yüksek lisans tezinin 

savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini 

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü 

ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım 

programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde 

gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü 

yönetim kuruluna gönderilir.) ve 22. maddesinin 2. fıkrasına (Doktora tezinin 

savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini 

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü 

ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım 

programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde 

gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü 

yönetim kuruluna gönderilir.) istinaden Anabilim Dallarında Danışman, tezin yazım 

kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünün benzerlik oranın % 20 

(yirmi) olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 

8- Üniversitemiz Mevzuat Komisyonu Başkanlığının 29.06.2021 tarih ve 19485 sayılı yazısına 

istinaden; 28.06.2021 tarih ve 03 sayılı Üniversitemiz Mevzuat Komisyonu toplantısında 

görüşülen,  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü 

Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi Eğitim Dili başlıklı 7 maddesinin 1. Fıkrasının 

aşağıdaki şekilde olması katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 

MADDE 7 –  

(1) Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans ve 

doktora programlarında eğitim alan 

uluslararası öğrenciler, kayıtlı oldukları 

programları tamamlayabilmeleri için (2) iki 

yarıyıl içerisinde, Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TÖMER) ya da Çankırı 

Karatekin Üniversitesi’nce tanınan bir 

TÖMER tarafından yapılan Türkçe dil 

sınavından en az C1 seviyesinde Türkçe 

yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını 

belgelendirmelidir. Lisansüstü programa 

kabul edilen ve en az C1 seviyesinde Türkçe 

yeterlilik belgesine sahip olmayan 

öğrenciler; Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma 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 yurt dışında lisans 

veya yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan 

programlardan mezun olan adaylarda dil şartı 

aranmaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü 

durumlarda söz konusu öğrencilerden 

yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir.  

 

(2) Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve 

doktora programlarında eğitim alan 

uluslararası öğrenciler, kayıtlı oldukları 

programları tamamlayabilmeleri için (2) iki 

yarıyıl içerisinde; Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 

yapılan İngilizce dil sınavından veya ÖSYM 

tarafından yapılan merkezi yabancı dil 

sınavlarından en az 65 puan aldığını 

belgelendirmelidir. ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer 

puanı aldığını gösteren belge de geçerlidir. 

Lisansüstü programa kabul edilen ve en az 65 

puan seviyesinde İngilizce yeterlilik 

belgesine sahip olmayan öğrenciler; Çankırı 

MADDE 7 –  

(1) Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans ve 

doktora programlarında eğitim alan 

uluslararası öğrenciler, kayıtlı oldukları 

programları tamamlayabilmeleri için  iki (2) 

yarıyıl içerisinde, Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TÖMER) ya da Çankırı 

Karatekin Üniversitesince  tanınan bir 

TÖMER tarafından yapılan Türkçe dil 

sınavından en az C1 seviyesinde Türkçe 

yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını 

belgelendirmelidir. Lisansüstü programa 

kabul edilen ve en az C1 seviyesinde Türkçe 

yeterlilik belgesine sahip olmayan 

öğrenciler; Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(TÖMER) ya da Üniversitenin kabul edeceği 

başka bir Türkçe dil eğitimi veren kurumda 

Türkçe eğitimi alır. Yurt içi ya da yurt 

dışında lisans veya yüksek lisans eğitim dili 

Türkçe olan programlardan mezun olan 

adaylarda dil şartı aranmaz. Ancak Enstitüler 

gerekli gördüğü durumlarda söz konusu 

öğrencilerden yeniden dil şartını 

sağlamalarını isteyebilir.  

 

(2) Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve 

doktora programlarında eğitim alan 

uluslararası öğrenciler, kayıtlı oldukları 

programları tamamlayabilmeleri için iki (2)  

yarıyıl içerisinde; Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 

yapılan İngilizce dil sınavından veya ÖSYM 

tarafından yapılan merkezi yabancı dil 

sınavlarından en az 65 puan aldığını 

belgelendirmelidir. ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer 

puanı aldığını gösteren belge de geçerlidir. 

Lisansüstü programa kabul edilen ve en az 65 

puan seviyesinde İngilizce yeterlilik 

belgesine sahip olmayan öğrenciler; Çankırı 

Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 
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Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ya da 

Üniversitenin kabul edeceği başka bir 

İngilizce 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 yurt dışında lisans veya yüksek 

lisans eğitim dili İngilizce olan 

programlardan mezun olan adaylarda dil şartı 

aranmaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü 

durumlarda söz konusu öğrencilerden 

yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir. 

 

ya da Üniversitenin kabul edeceği başka bir 

İngilizce dil eğitimi veren kurumda İngilizce 

eğitimi alır. Yurt içi ya da yurt dışında lisans 

veya yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan 

programlardan mezun olan adaylarda dil şartı 

aranmaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü 

durumlarda söz konusu öğrencilerden 

yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir. 

 

 

 


