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İlk Yayın Tarihi  

29.12.2017 

MH Onay Tarihi 

21.12.2017/021/7 
Revizyon Tarih/No -/00  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde yürütülen lisansüstü 

programlara yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul-kayıt esaslarını düzenler. 

Dayanak 

MADDE 2-(1) Bu yönerge 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi 

ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 3-(1) Bu Yönergede geçen: 

a) Enstitü: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan 

enstitüleri 

b) Enstitü Müdürü: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi enstitülerinde görev yapan enstitü 

müdürlerini 

c) Enstitü Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Enstitülerinin yönetim 

kurullarını 

ç)  Enstitü Anabilim Dalı Başkanları: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki 

enstitü anabilim dalı başkanlarını 

d) İngilizce Hazırlık Sınıfı: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını 

e) Mütevelli Heyeti: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini 

f) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü’nü 

g) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu 

ğ)  Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini 

h) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını 

ı)   GMAT: Graduate Management Admission Testini 

i) GRE: Graduate Record Examination’ı 

j) YDS: Yabancı Dil Sınavını 

k) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını 

l) ÜDS: Üniversitelerearası Kurul Yabancı Dil Sınavını 

m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını 

n) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test’ni 

o) Yabancı Diller Koordinatörlüğü: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yaancı Diller 



Koordinatörlüğününü 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjan, Başvuru Şartları, Başvuru, Başvuruda İstenen Belgeler Başvuruların 

Değerlendirilmesi ve Yerleştirme 

Kontenjan 

MADDE 4- (1) Lisansüstü programlarının her biri için yurt dışından kabul edilecek öğrenci 

kontenjanı, Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile kesinleşir. 

 (2) Programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru 

olmayan kontenjanlar, Senato tarafından diğer program kontenjanlarına aktarılabilir. 

Başvuru Şartları 

MADDE 5-(1) Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için 

adayın, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği uygulama esaslarındaki şartları taşıması ve 

yabancı öğrenci statüsünde olması gerekir. Aşağıda belirtilen kapsamdaki adaylar lisansüstü 

programlara kabul edilebilir. 

a) Yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına, bir üniversitenin lisans 

programından mezun ya da son sınıfında olanlar, Doktora programlarına, bir üniversitenin tezli 

yüksek lisans programından mezun ya da programı tamamlama aşamasında olanlar. 

b) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden yabancı öğrenci statüsü ile mezun 

olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle 

çıkarma cezası almamış olması gerekir. 

Başvuru 

MADDE 6- (1) Başvurular ilgili Enstitü’nün web sitesindeki online başvuru formunun 

doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin akademik takvimde ilan edilen başvuru tarihleri 

arasında ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne posta ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi şeklinde 

olur. Posta ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihinden önce Enstitü Müdürlüklerine 

ulaşması gerekmektedir. E-posta ile gönderilen evrak değerlendirilmeyecektir. 

(2) Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış 

oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.  

MADDE 7- (1) Başvuruda istenen belgeler: 

a) On-line Başvuru Formunun bilgisayar çıktısı 

b) Diploma Fotokopisi (yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları 

için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi) (Yurtdışı üniversitelerden mezun 

adayların diplomalarının resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi) 

c) Onaylı Transkript örneği (lisans/yüksek lisans transkripti) 

ç)   Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi) 

d) 2 Fotoğraf 

e) Referans Mektubu (İki adet) 

f) Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı 

mektup) 

g) Özgeçmiş  



ğ)  Doktora Programına başvuran adaylar için Yüksek Lisans Tezi veya Projesinin bir örneği  

h) ALES/GRE/GMAT sınav sonuç belgesi* 

ı)  Türkçe/İngilizce dil yeterlilik belgesi 

*ALES/GRE/GMAT Yeterlilik Tablosu 

Başvurulan 

Program 

Sınav Adı Minimum Puan Sınav Geçerlilik Süresi 

Yüksek Lisans 

ALES 60 3 

GRE 646 5 

GMAT 465 5 

Doktora 

ALES 60 / 70* 3 

GRE 646 / 675* 5 

GMAT 465 / 500 5 

*Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adaylar için gerekli olan puanlardır. 

İngilizce Yeterlik 

MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başlayabilmek için öğrencilerin 

İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. 

(2) Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, Yabancı Diller 

Koordinatörlüğü tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir. 

(3) Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen 

ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde 

alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar 

geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi 

sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisansüstü öğrenimlerine 

başlayabilirler. 

(4) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin 

İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde 

puan almak zorundadırlar. 

(5) Aşağıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan 

öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. 

(6) Hazırlık Sınıfı eğitimi ve lisansüstü programına başlama koşulları için Konya Gıda ve Tarım 

Üniversitesi KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri 

uygulanır. 

YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS/TOEFL-IBT/TOEFL-CBT/TOEFL-PBT Yeterlilik Tablosu 

Başvurulan 

Program 

Sınav Adı Minimum 

Puan 

Sınav Geçerlilik Süresi 

Yüksek Lisans / YDS/e- 60 5 



Doktora YDS/ÜDS/KPDS 

TOEFL-IBT 72 2 

Türkçe Yeterlik 

MADDE 9- (1) Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan 

öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. 

(2) TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden 

alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler 

lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler. 

(3) Lisans eğitimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe 

Yeterlik Belgesi aranmaz. 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme 

MADDE 10- (1) Yüksek Lisans Başvurularının Değerlendirilmesi 

a) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans program başvurularının değerlendirmesi 

gönderilen /teslim edilen başvuru evrakı üzerinden yapılır. Başvurular, Enstitü Anabilim Dalı 

Başkanlarınca oluşturulan 3 kişilik jüriler tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede adayın, 

lisans diploma derecesi, transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav sonucu, niyet 

mektubu, referansları dikkate alınarak programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.  

(2) Doktora Programına Başvuruların Değerlendirilmesi 

(a) Doktora programına başvuran adaylar, Enstitü’nün web sayfasında açıklanan tarihte yapılan 

yazılı bilim sınavına girmek zorundadırlar. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava 

alınırlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlarınca oluşturulan 3-5 kişilik 

jüriler tarafından değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilave olarak adayın 

GRE/GMAT/ALES sonucu, yabancı dil sınav sonucu, transkript genel not ortalaması, niyet 

mektubu, referansları, tez/proje örneği dikkate alınarak programa kabul edilip edilmeyeceği 

kararlaştırılır. 

(3) Lisansüstü Programlara kabul edilerek kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitü 

Müdürlüğünce enstitünün web sayfasında ilan edilir ve kesin kayıt hakkı kazanan adaylara 

enstitü müdürlüğünce hazırlanan “kabul mektubu” başvuru sırasında belirttikleri e-posta 

adresine Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bildirilir. 

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

tarafından zorunlu ön ödeme işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim mektubu 

gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan 

adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan 

tutar, kayıt olunan ilk dönem öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin 

kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize 

başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu 

takdirde ön ödemesi iade edilir. 

(5) Kayıt işlemlerini başlatan ve ön ödemesini gerçekleştiren adaylara, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü tarafından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları amacıyla resmi “kabul 

mektubu” veya eşdeğer bir belge gönderilir. 

Vize ve İkamet İzni İşlemleri 

MADDE 11 - (1) Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en 

yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları 



gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm 

maliyetlerden adayların kendileri sorumludur. Öğrenim vizesi şartı aranmayan durumlar 

Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. 

(2) Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı 

tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan 

ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile 

ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur. 

(3) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının 

yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır. 

Lisansüstü programlara kesin kayıt aşamasında istenen belgeler  

MADDE 12- (1) Kayıt aşamasında istenen belgeler: 

a) Diploma (Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca- 

dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi) 

b) Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış 

denklik belgesi 

c) Transkript (Aslı) 

ç)  Eğitim dili İngilizce olan programlar için TOEFL, YDS / e-YDS / YÖKDİL, Pearson 

PTE Akademik CAE veya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller 

Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç belgesinin aslı 

d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için TÖMER (Türkçe Kursu Diploma Sınavı veya 

Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe 

Yeterlik sınav sonuç belgesinin aslı 

e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı. 

f) Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı örneği 

g) İkametgâh Tezkeresi 

ğ)   Fotoğraf (4 Adet) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 13- (1) Öğrenciler sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler. 

Öğretim Ücreti 

MADDE 14- (1) Öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

Hüküm Bulunmayan Durumlar 

MADDE 15- (1) Bu yönergede bulunmayan durumlarda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senato kararları, 

Yükseköğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunun ilgili 

kararları esas alınır. 

Yürürlük 

MADDE 16- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu’nun kabulü ve Mütevelli Heyetin onayı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 



MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


