(6 Mart 2014 tarih, 56 sayılı Senato toplantısının 10 nolu karar ekidir.)

EK-5

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Üniversitesi önlisans ve lisans
programlarına yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Kırklareli Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına
Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile ilgili, kontenjan belirlenmesi, başvuru koşulları,
değerlendirme, yerleştirme, kayıt, kabul, öğrenime başlama zamanları ve diğer konuları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli ve
1 sayılı toplantısında alınan 6 numaralı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Kontenjan
MADDE 4 – (1) Yurtdışından öğrenci kabul edilecek önlisans ve lisans programları
ile bu programlara ayrılacak kontenjan önerileri Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek
ÖSYM’ye bildirilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan
edilir.
(2) “Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu”nda yer alan kontenjanların
program bazında ülkelere göre ayrılmış olan sayıları Üniversite Senatosunca belirlenir.
Program bazında ülkelere ait kontenjanlar, öğrenci alımı ilanında yer alır. Ülkelere ve
programlara ayrılan kontenjana başvurusu olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde,
dolmayan ve başvurusu olmayan kontenjanlar diğer program ve/veya ülke kontenjanına
senato kararı ile eklenebilir.
(3) Kontenjanlara başvuru olmaması ve/veya yerleşen adayların kayıt olmaması
nedeniyle boş kalan kontenjanların ek yerleştirme ile doldurulmasına Senato tarafından karar
verilmesi durumunda yukarıdaki hükümler uygulanır.
Başvuru ve Tercih
MADDE 5 – (1) 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
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (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 incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.),

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına
geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
tamamlayan GCEAL 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 olacakların
başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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 sahip olacaklar
hariç),
3) (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift
uyrukluların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar 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 sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya (a) bendinin 2 numaralı alt
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların
başvuruları kabul edilmez.
(2) Kılavuzda yer alan ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen, ülkelere ayrılarak
ilan edilmiş kontenjanlara; usul ve esasları yine Üniversite Senatosunca belirlenen, ülkelerin
kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, Üniversitemiz tarafından yapılan sınav,
Türkiye'deki üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları veya
ortaöğretim not ortalamalarından biri veya birkaçı ile öğrenci kabul edilir. Lise bitirme
sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama getirilmez, ancak
üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. Adayların bu
sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz) puan kabul
edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir, sınav sonucu başarısız olmamak şartıyla en az 40 (kırk)
puan ve üzeri puanı veya ortaöğretim not ortalaması olanlar başvurabilir. Ek yerleştirmede bu
başarı oranı Senato tarafından sınav sonucu başarısız olmamak şartıyla 30 (otuz) puan ve
üzeri olarak belirlenebilir. Adayların başvuracakları programa eşdeğer veya yakın bir alan
ve/veya koldan mezun olması istenebilir. Yurtdışından öğrenci kabulünde aşağıdaki Tablo-1
ile belirlenen yöntem, sınav ve şartları ile minimum puanlarının biri veya birkaçı kullanılır.

TABLO – 1
S. No

Sınav veya Yöntem

Puan veya Şartlar

1

Ortaöğretim Not Ortalaması (OÖNO)

En az 40/100 puan

2
3
4

Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavı (KLÜYÖS)
Türkiye'deki Üniversiteler tarafından yapılan
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları
Bu listede olmayan ve Üniversite tarafından
kabul edilecek diğer sınavlar

En az 40/100 puan
En az 40/100 puan
Üniversite tarafından başarılı olarak
değerlendirilmek

(3) Daha önce yükseköğretim kurumlarımızdan disiplin nedeniyle ilişkileri kesilen
adaylar başvuramaz hükmü gereğince; bu durumda olanların başvurması, yerleştirilmesi veya
kayıt olması halinde bütün hakları yok sayılır. Mezun olanların, mezuniyetleri ve diplomaları
iptal edilir.
(4) Üniversitemiz kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve adayların
yerleştirilmesi, tamamen Üniversitemizin yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup
doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul
edilmeyi gerektirmez.
(5) Adaylar, Senato kararına göre ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı
bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği en fazla 10 (on) adet tercih yapabilir. Başvuru tarihleri
ve koşulları Üniversitemiz web sitesinde ilan edilir ve bu ilanın web sitesinde yayınlandığına
ilişkin de günlük gazetelerde duyuru yayınlatılabilir.
Yetki
MADDE 6 – (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemizi
seçmelerine imkan sağlamak üzere Ülkemizi ve Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalog
hazırlamak, yurtdışı eğitim fuarlarına katılmak ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı
olmak amacıyla Rektör oluru ile Üniversitemiz bünyesinde “Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi”
oluşturulur.
(2) Üniversite Senatosu tarafından ülkelere göre belirlenen ve ilan edilen
kontenjanlardan, tespit edilen bazı ülke kontenjanlarına başvuruların alınması, başvuruların
değerlendirilmesi, yerleştirme işlemi, Türkçe düzeyi belirleme sınavı, Türkçesi yetersiz
bulunanlara bir yıllık Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri üniversiteler arasında yapılacak
protokol gereği bir başka üniversite tarafından yürütülebilir. Adayın kayıt işlemi ve
programdaki eğitim-öğretimi yerleştirildiği üniversitesi tarafından yapılır.
Değerlendirme ve Yerleştirme
MADDE 7 – (1) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye
alınmaz. Üniversitenin ilan edilmiş kontenjanlarına başvuran adayların; o kontenjan için
belirlenen ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, Üniversitemiz tarafından
yapılan sınav, Türkiye'deki üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci
Sınavları veya ortaöğretim not ortalamaları, en yüksek 100 (yüz) puan esas alınarak yüzlük
sisteme çevrilir. Bu şekilde hesaplanan puanları ve tercihleri dikkate alınıp değerlendirme
yapılarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Eşitlik halinde yaşı küçük olan, daha sonra
ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların
değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu programların kendi esas ve usulleri gereğince
yapılır.
Ücret ve Maddi İmkan
MADDE 8 – (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesinden sonra
üniversitemizin bu miktarlar ile ilgili talebi Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) Yurtdışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde
yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları
Üniversitemizce belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın
bunu sağlaması istenebilir.
Kayıt
MADDE 9 – (1) Yapılan değerlendirme sonucu yerleştirilen ve kayıt hakkı kazanan
adaylar, yapılacak ilan metnindeki esas ve usuller, kendilerine gönderilecek kabul mektubu
veya eşdeğer bir belge, kayıt tarihleri ve ilgili mevzuat gereğince üniversiteye kesin kaydını
yaptırır. Kayıt için başvurunun öğrenim vizesi alınmış pasaport ile yapılması zorunludur.
Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
Öğrenime Başlama
MADDE 10 – (1) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin
öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra Rektörlükçe düzenlenecek Türkçe düzey
belirleme sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Buna göre:
a) (C1,C2) Düzeyi: Türkçesi yeterli olanlar; yükseköğretim kurumundaki
öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.
b) (B1,B2) Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar;
yükseköğrenime devam ederken, Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulacaklardır.
c) (A1,A2) Düzeyi: Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar; izinli
sayılacakları bir yılsonuna kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe
öğrendiklerini kanıtladıktan sonra kaydedildikleri yükseköğretim kurumuna devam
edebileceklerdir.
Ek Hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Yönergenin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm
bulunmayan hususlarda Üniversite Senatosu; ilgili kanun, yönetmelik, Yükseköğretim Genel
Kurul kararları ve bu Yönerge hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile gerekli düzenlemeler
yapabilir. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapabilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 12 – (1) 18/02/2010 tarihli ve 16 sayılı Senato toplantısının 4 nolu kararı ile
onaylanan Kırklareli Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümleri Kırklareli Üniversitesi Senatosunca
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

