
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans programlarına yurt 

dışından alınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt işlemlerinde izlenecek ilke 

ve esasları düzenlemektir. Bu yönerge, Kafkas Üniversitesi’ne bağlı birimlerde öğrenim görmek 

üzere yurtdışından gelen öğrencileri ve Kafkas Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerini kapsar.  

Dayanak 

Madde 2. Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ve Uygulamaya ilişkin esasları belirleyen bu 

yönerge; “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun” 

un 3. Maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından teşkil edilen Değerlendirme 

Kurulunun 06.01.2010 tarihli kararı doğrultusunda, 21.01.2010 tarihli  Yükseköğretim Genel 

Kurul toplantısında tespit edilen ve kararlaştırılan esaslara dayalı olarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 3. Bu yönergede geçen; 

 Üniversite: Kafkas Üniversitesini, 

 Rektörlük: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

 Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosu’nu, 

 Yabancı uyruklu öğrenci: Öğrenim görmek amacıyla Kafkas Üniversitesi’ne başvuruda 

bulunan ve/veya Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciyi, 

 Fakülte: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı ve/veya öğrenim gördüğü Kafkas 

Üniversitesi’ne bağlı her bir fakülteyi, 

 Yüksekokul: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı ve/veya öğrenim gördüğü 

Kafkas Üniversitesi’ne bağlı her bir yüksekokulu, 

 Konservatuar: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı ve/veya öğrenim gördüğü 

Kafkas Üniversitesi’ne bağlı Devlet Konservatuarını, 

 Meslek Yüksekokulu: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı ve/veya öğrenim 

gördüğü Kafkas Üniversitesi’ne bağlı her bir meslek yüksekokulunu, 

ifade eder. 

Yurtdışı Öğrenci Statüsü 

Madde 4. Uyruğu TC veya KKTC olmayanlar (yabancı uyruklular) ile çifte vatandaşlık 

hakkı olanlardan uyruklarının birisi TC veya KKTC olmayanlar, uyruğu TC veya KKTC olup lise 

öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile  doğumla Türk vatandaşı 

olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk 

vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla 

tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler Yurtdışı Öğrenci 

Statüsünde olarak değerlendirilir.  

 

 



Kontenjanların Belirlenmesi  ve Öğrenci Kabulü  

Madde 5. Yükseköğretim Kurulu’nca yurtdışından öğrenci kabulü için onay alınan  

Üniversite bünyesindeki önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim veren bölüm/programlara her yıl 

için alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili bölüm/program başkanlıklarının önerisi, ilgili kurulların 

kabulü ve Senatonun kararını izleyerek ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere 

Yükseköğretim Kurulu’na sunulur. 

Yurt dışından öğrenci kabulü için ilan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya 

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların üniversitenin diğer 

program kontenjanlarına eklenip eklenmeyeceğine Senato karar vererek Yüksek Öğretim 

Kurulu’na bildirir.  

Başvuru Koşulları 

Madde 6. Başvuruda bulunan adaylardan; 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla: 

1. Yabancı uyruklu olanların, 

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 

çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit 

olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına 

İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeyenlerin, 

3. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, 

4. TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların,  

5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, 

Başvuruları kabul edilir. 

b) Adaylardan 

1. TC uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir 

ülkede tamamlayanlar hariç) 

2. KKTC uyruklu olanların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE 

AL sonucuna sahip olanlar hariç) 

3. Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC 

dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) 

4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç) 

5. TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, 

Başvuruları kabul edilmez. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Madde 7. Başvuru hakkına sahip adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.  

1. Başvuru ve Tercih Formu (ağ sayfasından ulaşılabilir).  



2. Lise diploması (Türkçe çevirisi yapılmış lise diplomasının noter onaylı kopyası). 

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan 

diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” istenecektir. 

3. Transkript  (Not dökümü). Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notları gösterir ve 

lise müdürü tarafından onaylı resmi not dökümlerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı 

kopyası not dökümü ile başvuru formuna eklenir. 

4. Sınav sonuç belgesi. Değerlendirme için kullanılacak olan ve üniversite ağ 

sayfasında belirtilmiş olan sınav sonuç belgesinin Türkçe çevirisi yapılmış onaylı 

sureti (ağ sayfasında ilan edilen minimum puanlardan düşük bir puanla yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmaz). 

5. Pasaportun fotoğraf ve kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfaların fotokopisi. 

6. Başvuru ücreti. Başvuru için ağ sayfasında belirtilen ücretin yatırıldığını gösterir 

banka dekontu. 

7. Üzerinde alıcı adresi yazılı 2 adet mektup zarfı. 

Başvurular şahsen veya posta yoluyla doğrudan üniversiteye veya ağ sayfasında belirtilen 

adrese yapılır. 

Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar 

Madde 8.  

            1. Bu yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi YÖK tarafından 

onaylanmış ekli listede belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Ekte belirtilen sınavlara Senato 

kararıyla yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir.  

           2. Bu sınavlardan üniversite giriş sınavları statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik 

süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, İnternational 

Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur.  

          3. Aşağıda  listede belirtilen sınavlara girememiş veya belgesini alamamış yabancı uyruklu 

öğrencilerin lise mezuniyet derecesinin 100 üzerinden en az altmış veya bu orana eşdeğer bir puan 

alması ve Kafkas Üniversitesinin yapacağı (KAÜYÖS) sınavdan en az kırk alması gerekmektedir.  
SINAV TÜRÜ                                                                   KOŞUL 

SAT 1 En az 1000 toplam puan üzerinden 400 matematik puanı almak, 

ACT Sözel, Dil ve EA puan türleri için ilgili alandan 20, 

GCE (General Certificate 

Education)  

Alanı ile ilgili en az 1 konudan A düzeyi Level, 

IB (Internatıonal Baccalorate) Uluslar arası Bakalorya notu en az 24, 

ABITUR En fazla 3 puan, 

Fransız Bakaloryası Notu en az 10/20 

TAWJIHI Tıp Fakültesi hariç başvurulan programla ilgili dalda 70/100 puan, 

Baccalaureat Libanais (Lübnan) Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi hariç başvuracağı puan türüne göre en az 13/20 veya 60/100 puan, 

AL -SAHADA, AL-

TAHANAWIYYA 

Tıp Fakültesi hariç diğer bölümler için 240 üzerinden 150 puan, 

GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti) Başvurulan Puan türünden 750 üzerinden en az 375 puan, 

TCS (Türk ve Akraba Toplulukları) En az 40/100 puan, 

MATURA Diploma notu en az 2.00, 

Ortaöğretim Puanı Bu puan türüyle gelen adayların tam notun en az 60/100, 

KAÜYÖS (Kafkas Üniversitesi) En az 40 puan, 

………………………… Üniversite Senatosunca Görevlendirilecek Komisyonca değerlendirilecek diğer belgeler, 

………………………… TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslar arası bilim olimpiyatlarında derece almak, 

…………………………… Ülkesinde geçerli olan üniversite sınavına girmiş ve alanında en az minimum yerleştirme puanını almak, Bu sınava girmeyenler 

lise diplomaları ile üniversitemize müracaat edip, üniversitemiz tarafından yapılan KAÜYÖS sınavında 40/100 puan alması 
gerekir. 



Öğrencinin Maddi Güvencesi 

Madde 9. Yükseköğrenimini Üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu öğrencilerin, 

maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğunu ülkelerindeki mülki birimlerce veya 

Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir.  Kararlaştırılan maddi güvence 

miktarı her yıl diğer koşullarla beraber www.kafkas.edu.tr ağ adresinde duyurulur. 

 

Vize İşlemleri 

Madde 10. Başvuru sonrası yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversitemizde 

öğrenim hakkı kazanarak kesin kayıt yaptıracak öğrencilere, “Öğrenim Meşruhatlı Vize” 

alabilmeleri için Rektörlük tarafından gerekli belge düzenlenir. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi  

Madde 11. Kafkas Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi öğrenci işlerinden sorumlu 

Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Şube Müdüründen oluşur ve aşağıda belirtilen 

işlemleri gerçekleştirir.  

 Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak öğrenciler ile 

öğrenimini sürdüren öğrencilere yardımcı olmak, 

 Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek 

öğrencilere Üniversitemizi elektronik ortamda, broşür ve katalog gibi hazırlanacak 

materyallerle tanıtmak, 

 Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurtdışındaki etkinliklere katılmak ve 

organizasyonlar düzenlemek. 

Uygulama Takvimi 

Madde 12. Yurtdışı öğrenci kontenjanlarına alınacak öğrencilerle ilgili olarak, başvuru 

tarihi, değerlendirme ve kayıt tarihi Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilir. 

Kesin kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

yapılır ve kaydı yapılan öğrencilerin bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. 

Eğitim Dili Düzeyi 

Madde 13. Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü tarafından yapılacak Türkçe sınavı ile belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, Türkçe 

bilgi düzeylerini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında 

yine üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik 

sınavında ya da TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenimlerine 

başlayabilirler. 

Yabancı Dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programa kayıt yaptıran öğrencilerin, Türkçe bilgi 

düzeyi yanında Yabancı Dil bilgi düzeyi de dikkate alınır. Bu durumda öğrenciler ilgili 

anabilim/program/bölüm başkanlığın tarafından hazırlık sınıflarına yönelik olarak yapılan yeterlik 

sınavına alınırlar. Başarılı olamayan öğrenciler “Kafkas Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği” kapsamında hazırlık sınıfına devam eder.  

Öğrenim Harcı 

Madde 14. Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden 

alınacak öğrenim harcı miktarı, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim 

Kurulu’nca belirlenir.  



Değerlendirme 

Madde 15. Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınacak ulusal 

ve/veya uluslararası sınavlar ile bu sınavlardan alınacak minimum puanlar, değerlendirme 

kriterleri ve diğer hükümler her yılın başvuru tarihlerinden önce Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr 

ağ adresinde duyurulur. 

Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların ön 

incelemesi biçimsel olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, değerlendirilmesi ve 

programlara yerleştirilmesi ise ilgili Fakülte/Yüksekokul/MeslekYüksekokulu/Konservatuar 

Yönetim Kurullarınca yapılır.Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen 

adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.Başvuru koşullarını sağlamış olmak,programa 

yerleştirmek için hak doğurmaz.  

Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlara müracaat eden yabancı 

uyruklu öğrenciler, yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olmaları durumunda kayıt hakkı 

kazanırlar. 

Kesin Kayıt 

Madde 16. Kesin kayıt hakkı elde eden öğrencilerden kayıt için istenecek belgeler 

Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr ağ adresinde duyurulur. Bu öğrencilerin kayıtları “Kafkas 

Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde belirtilen esaslar dahilinde yapılır. 

Eğitim Öğretim 

Madde 17. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, “Kafkas 

Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine tabidirler.   

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 18. Üniversitemiz Senatosunun 06.04.2010 tarih ve 06 sayılı oturumunda  46 sayılı 

karar ile kabul edilen“Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi” yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 19. Bu yönerge, Kafkas Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmesiyle 2012-2013 

eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Bu yönerge hükümleri 2011-

2012 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış öğrencileri kapsamaz. 

Yürütme 

Madde 20. Bu yönerge hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür 

 


