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BAŞVURU KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve
“Kafkas Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul-Kayıt Ve Uygulama
Yönergesi ‘’şartlara sahip olmaları koşuluyla;
BAŞVURACAK ADAYLAR
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 Türk vatandaşlığı
Kanunu uyarınca aldığı Tanınan hakların kullanılmasına ilişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 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 Vatandaşlık Kanunu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.
3 Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4
a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu 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 dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına 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) başvuru yapabilmelerine,
5 KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (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 olan veya olacak olanların)
Başvuruları kabul edilir.
B. Adaylardan;
1. T.C. uyruklu olanların ortaöğreniminin (lise) tamamının Türkiye’de ve KKTC’de tamamlayanların,
2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC 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 olacaklar hariç),

3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC 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 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 uyrukluların
Başvuruları kabul edilmez.
ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR
Fotoğraf,(JPG)
Kimlik Belgesi (Kimlik/Pasaport/Mavi Kart/Sığınmacı Kimlik bilgilerini gösteren belge)
Lise diploması
Lise mezuniyet ortalamasını gösteren not belgesi (Transkript) (Lise Bitirme Puanı İle Başvuran adaylar için)
Türkiye’deki Üniversiteler tarafından yapılan YÖS sınav sonuç belgesi (YÖS sınavı sonucu ile başvuru
yapanlar.)
Not: Fotoğraf JPG formatında, diğer belgeler JPG veya PDF formatında olmalıdır.
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KAYIT VE DİĞER İŞLEMLERE AİT AÇIKLAMALAR
Başvuru ve Değerlendirme İşlemlerinde adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve “Kafkas Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin
Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesindeki şartlara sahip olmaları şartıyla yerleştirme işlemi aşağıdaki öncelik
sırasına göre yapılacaktır.
1. Adaylar kontenjan tablosunda bulunan programlardan en fazla 5 program tercih edebilirler.
2. Başvuruların değerlendirme işleminde farklı puan türlerindeki puanlar yüzlük not sistemine
dönüştürüldükten sonra en yüksek puanlı öğrenciden başlayarak öncelikli olarak ilk tercih sırası dikkate
alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
3. Değerlendirme işleminde (ilk/yedek değerlendirme ve yerleştirme işlemi dahil) sadece bir puan türü
dikkate alınacaktır. Başvuru sırasında birden çok sınav türü ile başvuru yapılabilir. 1. öncelik olan YÖS
sınavı puan türüne göre yerleştirme yapıldıktan sonra başvuran adaylardan bir programa yerleşmeyenler
için diğer sınav türleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
4. Başvurular Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen duyurudaki link üzerinden sadece ONLİNE olarak
yapılacaktır, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurusunda hata ve eksiklik olan adaylara hata ve eksiklik olduğu bilgisi başvuru sistemi üzerinden
bildirilecek, hata ve eksiklikler giderildikten sonra başvurusu kabul edilecektir.
5. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri sırasında başvuru sistemine yüklemiş oldukları
belgeler ve kayıt için istenen diğer belgelerin aslını veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylı suretini
vermeleri gerekmektedir.
6. Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları belirtilen tarihler arasında Kafkas Üniversitesi, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığında yüz yüze yapılacaktır.
KESİN KAYIT TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
1. Lise diploması (Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
2. Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylanmış sureti. Herhangi bir sınav sonucu ile başvuru yapan adaylar
için, Sınav sonuç belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe
örneği.

3. Mezuniyet ortalamasını gösteren not belgesi (Transkript belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği
veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği)
4. Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki
Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da İl ve İlçe Milli EğitimMüdürlüğünce yapılmış)
5. Yasal yollarla Türkiye’ye giriş yapmış olan öğrencilerin kayıt olduktan sonra aldıkları ikamet tezkeresi (İl
Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacaktır.)
6. Öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin taahhütname
7. Genel Sağlık Sigortası Poliçesi, (Sağlık pirimi ödemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmak
gerekmektedir. Özel Şirketlerden yapılan Genel Sağlık Sigortası poliçesi de geçerlidir. Kesin kayıt
işlemlerinden sonra alınacaktır.
8. Türkçe Öğrenme Merkezlerinden alınan (TÖMER) Türkçe düzeyini gösteren belge. Kayıt yaptıran ve
Türkçe Yeterlilik belgesi olmayan tüm öğrenciler Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğrenme Merkezi (TÖMER)
tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavına girmesi zorunludur. Türkçe Yeterlilik belgesi olan
öğrencilerde gerek görülmesi halinde Türkçe Yeterlilik sınavına alınabilir. (TÖMER) Türkçe yeterlilik
sınavında başarılı olanlar eğitime başlatılacaktır. Türkçe yeterliliği sağlamayanlar Kafkas Üniversitesi
Türkçe Öğrenme Merkezi (TÖMER)’e kayıt olup Türkçe eğitim kursuna devam etmeleri zorunlu olup
Kafkas Üniversitesi (TÖMER) dışında başka bir Türkçe Öğrenme Merkezine kayıt yaptıramazlar.
9. 2 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)
10.Pasaportun noter onaylı örneği
11.Kayıttan önce belirlenecek öğrenim harcı ödendiğine dair dekontu,

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Başvuruların değerlendirilme işlemi sonrası ilk yerleştirme sonuçları 29 Temmuz 2022, yedek yerleştirme
16.08.2022 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ve yerleşen öğrenciler adına düzenlenen kabul
mektubunu üniversitemizin on-line başvuru işlemleri sayfasındanöğrenebileceklerdir.
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