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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS-LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 
  
 

Amaç ve Kapsam  
Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ön lisans ve lisans 

programlarına kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıtlarına ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

 

Dayanak  
Madde 2: (1)  Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f 

maddesi uyarınca Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların belirlenmesi ile ilgili olarak 

01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 13/02/2013 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında değiştirilen Yurt dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Esaslar ve değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir.  

  
 

Başvuru Koşulları  
Madde 3: (1) 
 
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

 

a) Yabancı uyruklu olanlar 

 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar 

 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler 

 

d) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden 

ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, 

 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu öğrencilerden 

ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin 

(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında 

tamamlayanlar dâhil) 

 

e) KKTC uyruklu olup; ikamet eden ve KKTC'de ortaöğretimini (lise)tamamlayan GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt 

yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların başvuruları kabul edilir. 

 

Uluslararası Öğrenci Sınavı 

Madde 4: (1) (TOGÜYÖS) sınavı “YÖS Sınavı Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından 

yürütülür. 

a) TOGÜYÖS başvuru ve sınav tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği, başvuru koşulları ile 

değerlendirmeye esas olacak taban puanları uluslararası öğrenci koordinatörlüğü tarafından belirlenen 

“Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu” tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

b)TOGÜYÖS, anlaşma yapılan ve sınav yapılması uygun görülen ülkelerde ve diğer sınav 
merkezlerinde ihtiyaç olduğu kadar yapılabilir. 

c) TOGÜYÖS sonuçları, sınav tarihini izleyen 2 (iki) eğitim-öğretim yılı için geçerli sayılır. 
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Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular 

Madde 5: (1) 
 

a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen üniversitemiz ön 

lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak uluslararası 

öğrencilere ilişkin kontenjanlar; Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi ile 

Üniversite Senatosunda karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda 

yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur. 
 

b) Uluslararası öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru tarihi Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilir. Akademik 

takvime göre Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün uygun gördüğü yerlerde ve 

tarihlerde yapılacak olan sınavlara başvurular Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemi (yos.gop.edu.tr) üzerinden yapılır.  
c) Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır.  
d) Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru ve tercih yapabilmeleri için mezun veya son sınıf 

öğrencisi olmaları gerekir.  
e) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran uluslararası öğrenci adaylarının 

ilgili programda kabul edilmeleri halinde ön kayıtları alınır. Bu adayların ilgili birimin 

yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları halinde kesin kaydı yapılır. 
 

f) Uluslararası öğrenci alım sınavlarının yerleri, tarihleri Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 

tarafından belirlenir. Sınav ücretli ve/veya ücretsiz yapılabilir. Sınav ücretleri üniversite 

yönetim kurulu tarafından belirlenerek, uluslararası öğrenciler için açılacak ilgili hesaba 

yatırılır. 

g) Başvurular ve tercihler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru   

Sistemi (yos.gop.edu.tr) üzerinden yapılır. Başvuruda istenen evraklar sisteme taratılıp 

kaydedilir. Bu evrakların onaylı suretleri veya asılları kesin kayıtta teslim edilir. 

h) Başvuru sisteminin koordinasyonu Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle sağlanır. 

i) Uluslararası öğrenci adayı en fazla 5 programa başvurabilir. 
 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 
Madde 6: (1)  

a) Üniversitemizin uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların, 

başvuruları, sınav ve seçimleri ile sonuçlarının ilanı Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 

tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemi 

üzerinden (yos.gop.edu.tr) çevrimiçi olarak yapılır.  
  

b) Değerlendirme öncelikle koordinatörlük tarafından yapılan (TOGÜYÖS) sınavı, sonra diğer 

üniversitelerin yaptığı YÖS sınavları, ülkelerin ulusal sınavları ve/veya uluslararası sınavları 

sonucuna göre yapılır. Boş kalan kontenjanlara diploma notu ile öğrenci kabul edilir. 

Yerleştirme puan üstünlüğüne göre yapılır. YÖS puanları eşit olması halinde adayların 

diploma notu yüksek olanlar tercih edilir.  
 

c) Başvurular sonucunda yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirme 

işlemlerini ilgili birim yürütür.  
d) Diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek 

değerlendirmeye alınır.  
e) Uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde aşağıdaki tabloda gösterilen puan ve şartlar esas 

alınır. 
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No Sınav veya Yöntem Puan veya Şartlar 

1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı 

(TOGÜYÖS) ve diğer Üniversitelerin yaptığı YÖS sınavı 

En az 40/100 

2 Farklı ülkelerin ulusal sınavları ve/veya uluslararası sınavları En az 50/100 

3 Lise not ortalaması En az 50/100 

                                                        Tablo 1 

Yerleştirme 

Madde 7: (1)   
a) Programlara yerleştirme Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru 

Sistemi üzerinden (yos.gop.edu.tr) çevrimiçi olarak yapılır. 

b) Belirtilen tarihlerde yapılan yerleştirme işlemi sonucu boş kalan kontenjanlara, Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün belirleyeceği 

tarihlerde tekrar başvuru kabul edilebilir ve yerleştirme yapılabilir.  
  

c) Bir program için ilan edilen kontenjana kabul edilecek öğrencilerin farklı ülkelerden olmasına 

dikkat edilir.  
 

d) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru 

koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.  
e) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. 

 

Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

Madde 8: (1)  

a) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dil yeterlilikleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER 

tarafından tespit edilir ve Dil yeterliliği olmayanların eğitimleri aynı birim tarafından 

yürütülür. 
b) Lise eğitimlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların 

Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. 

c) İki yıl içerisinde dil hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri 

kesilir.  

 

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti 

Madde 9: (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden alınacak katkı payı 

ve öğrenim ücreti miktarları, bakanlar kurulu kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca 

belirlenir. 

 

Kayıtlar  
Madde 10: (1) Kayıt işlemleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülür. Kesin kayıt için aşağıdaki evraklar istenir; 

Kayıt Evrakı:  
a) Lise diplomasının aslı  
b) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren 

ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye 

Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınacak ‘Denklik Belgesi’nin aslı (Öğrencilerin 

denklik belgesini, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden mezun olana kadar, öğrenci 

işlerine sunması gerekmektedir)   
c) Varsa, Türkçe yeterlilik belgesi 

d) Kabul Mektubu  
e) Pasaport fotokopisi 

f) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi 
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g) Katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,  
h) Fotoğraf (2 adet),   
i) T.C. uyruklu adayların Kimlik Kartı fotokopisi, 

  
Genel Sağlık Sigortası  
Madde 11: 

 

(1) Uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalarıyla ilgili işlemleri mevzuat hükümlerine 

göre yürütülür. 
 

Tebligat  
Madde 12: (1) 
 

Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri eposta adresine yazılı olarak 

veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren 

veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde 

kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Öğrencinin beyan ettiği iletişim bilgilerini değiştirmesi 

halinde öğrenci ilgili değişikliği on beş gün içinde Öğrenci İşlerine bildirmekle mükelleftir. 
 

Disiplin işleri  
Madde 13: (1) 
 

  Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği     

   hükümlerine göre yürütülür. 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller  
Madde 14: (1)  

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve 
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları 
uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 15: (1) 
  Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. 
 
 

Yürütme 

Madde 16: (1)  
  Bu Yönerge hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür. 


