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YURTDIŞINDAN VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
BAŞVURU VE KESİN KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesinin yurtdışından ve
yabancı uyruklu statüsünde öğrenci kabul edebilmesine ilişkin usulleri, esasları ve koşulları
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesine yurtdışından ve yabancı uyruklu
öğrencilerin başvuru ve kesin kayıt kabul işlemlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim
Yürütme Kurulu'nun 13/02/2013 tarihli “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları”
hükümlerince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen:
a) Yükseköğretim Kurulu (YÖK): Yükseköğretim Kurulunu,
b) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
c) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
g) Uluslararası İlişkiler Ofisi: Kapadokya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisini,
ğ) Öğrenci İşleri Dairesi: Kapadokya Üniversitesi Kayıt İşleri Birimini,
h) Yabancı uyruklu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan
kişiyi,
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ı) Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu: Kapadokya Üniversitesi'ne yurtdışından
başvuran adayların başvuru ve kabul süreci ile ilgilenen ve rektör yardımcısı, dekan yardımcısı
veya ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul temsilcileri, uluslararası ilişkiler ofisi yetkilisi ve öğrenci
işleri daire başkanından oluşan komisyonu,
i) Öğrenci ikamet izni: Türkiye’de kalmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkili makamları
tarafından verilen izin belgesini,
j) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
k) Akademik Takvim: Kapadokya Üniversitesi’nin akademik takvimini,
l) Eşdeğer sınavlar: YÖS’ün eşdeğeri kabul edilen ve üniversiteye kayıt yaptırmak için
gereken ulusal/uluslararası sınavlar ile yurtdışındaki lise ve bitirme sınavlarını
ifade etmektedir.
Genel koşullar
Madde 5 – (1) Başvuracak adaylardan;
a) Lise son sınıfta ya da mezun durumda olan aşağıdaki adayların başvuruları kabul
edilir;
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit
olmayan çocuklarının, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı
ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta
olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı
Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular,
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4) T.C. uyruklu olup;
a. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden
ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
b. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların;
ortaöğretiminin

(lise)

tamamını

KKTC

hariç

yabancı

bir

ülkede

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini
tamamlayarak 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 olan veya sahip olacaklar.
b) Aşağıda belirtilen durumda olan adayların başvuruları kabul edilmez;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C. liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),
3) (a) maddesinin (2) numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyruklular (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar
/ ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını
K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.
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Başvuru için gerekli başarı şartları
Madde 6 - (1) Söz konusu eğitim-öğretim yılı için aşağıdaki tabloda belirtilen başarı
şartlarından en az birini sağlamış olan adaylar eğitime yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kabul
edilir.
S.NO
1

2

ÜLKE
Almanya1

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ
ABITUR sınavı

Fachhochschulreife2
ACT (American College Test) sınavı
Amerika Birleşik
SAT I (Scholastic Aptitude Test I)
Devletleri
sınavı

BAŞARI ŞARTI
En az 4 puan almak.
En az 4 puan almak.
En az 21 puan almak.
En az 800 toplam puan ve en az 350
matematik puanı almak

3

Azerbaycan

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı
(TQDK)

En az 250 almak.

4

Avusturya

Matura belgesi

En az 4 puan almak.

5

Çin Halk
Cumhuriyeti

Üniversite giriş sınavı

Başvurulan programın puan türünde
750 üzerinden en az 450 puan
almak.

6

Filistin

Tawjihi sınavları

Tüm derslerden alınan sınav not
ortalaması en az 70 almak.

7

Fransa

Lise Mezuniyet Belgesi

En az 10 almak.

GCE (A level)

Lisans programlarında başvurulan
programla ilgili bir konuda A
seviyesine sahip olmak. Ön lisans
programlarında herhangi bir alanda
A seviyesinde sahip olmak.

Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi

En az 12 puan almak.

8

İngiltere

9

İran

10

Kazakistan

Ulusal Üniversite sınavından

En az 50 puan almak.

11

Kırgızistan

Ulusal Üniversite sınavından

En az 150 puan almak.

12

Libya

Ulusal Üniversite sınavından

En az 170 puan almak.

13

Lübnan

Bakalorya (Baccalaureat Libanais)
sınavı

En az 13 puan almak.

1
2

Almanya ortaöğretim sistemine göre alınan mezuniyet belgesi.
Yalnızca önlisans programlarına başvuru yapabilir.
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Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı
(Russian National Final School Exam En az 280 puan almak.
(EGE))
Al-Shahada-Al Thanawiyya
İlgili dalda en az 160 puan almış
(Baccalaureate) sınavı
olmak.

Türkmenistan Ulusal Üniversite sınavından

En az 120 puan alma

Ulusal Üniversite sınavından

En az 120 puan alma

Tawjihi sınavları

Tüm derslerden alınan sınav not
ortalaması en az 70 almak.

18

Ukrayna

19

Ürdün

(2) Bu listede yer almayan diğer sınav ve puan türleri ile aşağıda belirtilen nitelikteki adayların
durumları Üniversite Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunda görüşülür ve karara
bağlanır:
a) Türkiye’de ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim programlarını başarı ile
tamamlayan veya daha önce öğrencilik hakkı kazanmış adaylar,
b) Yurtdışında ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim programlarını başarı ile
tamamlayan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi/tanınırlık belgesine
sahip adaylar,
c) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş
ve bronz madalya almış adaylar,
ç) SAT, GCE, International Baccalaureate vb gibi birçok ülkede uluslararası geçerliliği
olan sınavlardan yukarıdaki listede belirtilen asgari puanı almış olan adaylar,
d) Lise öğrenimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu veya Türk
vatandaşlığından çıkma izin belgesi alan yabancı uyruklu statüdeki adaylardan Türk
liselerinden alınmış diploma notu 100 üzerinden en az 75 olan adaylar,
e) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ÖSYM tarafından düzenlenmiş
üniversiteye giriş sınavına katılmış, başvurduğu programın gerektirdiği asgari puanı
sağlamış olan adaylar.
(3) Uluslararası geçerliliği olan bir sınav notu ya da belgesi bulunmayan adayların kabulü için
üniversite tarafından yapılan veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir
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Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmeleri gerekmektedir. YÖS kabul alt sınırı
Senato tarafından belirlenir.
(4) Yurtdışından öğrenci kabulü sırasında başvurularda lise bitirme sınavları statüsünde olan
sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, uluslararası üniversite
giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren iki (2) yıl olarak
belirlenmiştir.
(5) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge
sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği
kesilir.
Başvuru için gerekli belgeler
Madde 7 - (1) Her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler dikkate alınarak;
a) Başvuru formu,
b) İşbu yönergenin 6. maddesinde belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sonuç
belgesinin aslı veya noter tarafından onaylanmış sureti,
c) Türkçe düzeyini gösterir belge,
ç) Lise diplomasının dış temsilciliklerimiz tarafından onaylı aslı ya da noter onaylı sureti
(Türkçe veya İngilizce dili dışındaki dillerde ise onaylı tercümesi),
d) Transkript: Mezun olunan lise ve dış temsilciliklerimiz tarafından onaylı aslı ve
Türkçe ya da İngilizce değilse, noter onaylı tercümesi,
e) Lise diplomasının Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış
ve Türkiye’deki liselere denk olduğunu gösterir “denklik belgesi”,
f) Pasaportun fotokopisi ya da 5. madde a fıkrasında belirtilen kriterlere uygun aday
statüsünü taşıdığını gösterir belge,
g) 4.5 x 6 ebatlarında 6 adet vesikalık fotoğraf,
ğ) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge.
h) İkamet İzni Belgesi (Oturma İzni Belgesi) onaylanmış fotokopisi, ikamet izni
belgelerinin güncelliği eğitim süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip
edilecektir. İkamet izni belgesinin eğitim süresi boyunca güncelliğinden öğrenci sorumludur.
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Başvuruların değerlendirilmesi
Madde 8 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen
Kapadokya Üniversitesinin yetkisindedir. Kapadokya Üniversitesi kontenjanları doldurup
doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi
gerektirmez. Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Yerleştirme, yurtdışından
öğrenci kabul komisyonu tarafından yapılır.
Sonuçların duyurulması
Madde 9 - (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Kapadokya Üniversitesi resmi web
sayfasında duyurulur. Ayrıca kesin kayıt işlemleri için kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci
adaylarının, talep etmeleri halinde başvuru sürecinde beyan ettikleri eposta adreslerine
“Koşullu Kabul Mektubu (Conditional Acceptance Letter)” gönderilir.
Türkçe dil düzeyi
Madde 10 - (1) Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtlarının yapılabilmesi için, bu
hakkı kazandıkları yıldaki Türkçe dil düzeylerinin yeterli olması (C veya B düzeyi) gereklidir.
Türkçe dil düzeyi yetersiz (A) olan adaylar ise, izinli sayılacakları bir yıl içerisinde Türkçe
düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler.
(2) Türkçe Dil Yeterlik Sınavı sonucuna göre düzeyler “C” düzeyi: Türkçesi yeterlidir,
öğrenime başlayabilir; “B” düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlayabilir;
“A” düzeyi: Türkçesi yetersizdir, B1 düzeyi Türkçe yeterliğe sahip olunması durumunda
öğrenime başlayabilir” olarak ifade edilir.
Not Aralığı
24-34

Düzey
A1

35-44

A2

45-54

B1

55-70

B2

71-88
89-100

C1
C2

Açıklama
B1 düzeyine gelmeden eğitimine
başlayamaz.

Eğitimine başlar, Türkçe dersi alır ve C1
düzeyine gelmesi beklenir.
Eğitimine başlar.
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(3) Üniversitemizde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterliliklerinin
belirlenmesinde Kapadokya Üniversitesi Türkçe yeterlilik sınavı dışında Yunus Emre Enstitüsü
ve yükseköğretim kurumlarının üniversitemiz tarafından kabul edilen Türkçe yeterlilik
sınavlarının sonuçları değerlendirmeye alınacaktır.

Öğretim dili
Madde 11 - (1) Öğretim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık öğretimi zorunlu olmayan
programlara kaydolanlar 10. maddede belirtildiği üzere Türkçe dil yeterlilik sınavlarından
başarılı olmak ve kanıt belge sunmakla yükümlüdür.
(2) Öğretim dili İngilizce olup hazırlık öğretimi zorunlu olan programlara kaydolanlar Yabancı
Diller Birimi tarafından yapılan yeterlilik sınavını başaran veya yeterlilik sınavına eşdeğerliği
kabul edilen sınavlardan ilgili mevzuat hükümlerince yeterli puan aldığını belgeleyen
öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar.

Öğrenim vizesi
Madde 12 - (1) Kayıt için öğrenim vizesinin bulunması zorunludur. Türkiye dışından
gelen adaylar öğrenim vizesini Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar
İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul edilen
adaylardan yurtdışından başvuruda bulunanların isteği halinde üniversite tarafından kabul
mektubu gönderilebilir. Adaylar bu kabul mektubu ile en yakın Türkiye Büyükelçiliğine
giderek "Öğrenim Vizesi" alabilirler.
Ücretler ve burslar
Madde 13 - (1) Başvuru ücreti; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir
ve başvuru sırasında alınır.
(2) Öğrenim ücreti; Kapadokya Üniversitesinde eğitim ücretlidir. Öğretim ücreti ve ödeme
koşulları her akademik yıl Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenir ve internet sitesinde
ilan edilir.
(3) Burslar; Burs oranları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve internet sayfasında ilan edilir.
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Kesin kayıt ve gerekli belgeler
Madde 14 - (1) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci
işleri birimi tarafından yapılır.
a) Lise

diplomasının

aslı

ve

ülkelerindeki

Türkiye

Büyükelçiliği

ya

da

konsolosluğundan onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi,
b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren
resmi makamlarca verilen "Denklik Belgesi”nin aslı,
c) Not

durumu

belgesinin

(Transkript)

aslı

ve

ülkelerindeki

Türkiye

Büyükelçiliğinden ya da konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,
ç) Sınav sonuç belgesinin aslı,
d) Resmi kimlik ya da pasaportun aslı,
e) Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren belge,
f)

Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak "Öğrenim Vizesi",

g) Türkçe Yeterlilik belgesinin aslı,
h) Sağlık sigortası yapıldığına dair belge,
ı)

Geçim durumunu gösterir belge,

i)

Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4.5

x 6 boyutunda 6 adet vesikalık fotoğraf,
j)

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından istenilecek diğer belgeler,

k) İkamet İzni Belgesi (Oturma İzni Belgesi) onaylanmış fotokopisi, ikamet izni
belgelerinin güncelliği eğitim süresince Öğrenci Dairesi tarafından takip edilmektedir. İkamet
izni belgesinin eğitim süresi boyunca güncelliğinden öğrenci sorumludur.
Diğer Hükümler
Madde 15 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversitenin eğitim ve öğretim ile ilgili
yönetmelik ve yönerge hükümlerine ve disiplin ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.
(2) Değişim programlarından faydalanabilirler. Fakat başvuru sırasında beyan ettikleri ülke
vatandaşlığı ve/veya bir önceki öğrenimini tamamladığı ülkeye değişim öğrencisi olarak
faydalanamazlar.
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Yürürlük
Madde 16 - (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 - (1) Bu yönerge hükümleri Kapadokya Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

