
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

  

DAYANAK 

Madde   1-  Bu yönerge  

a. 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere 

İlişkin Kanun,  

b. 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere 

İlişkin Yönetmelik,  

c. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.07.2003 tarih ve 1296-14245 sayılı yazısı,  

d. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.01.2010 tarih ve 06-383-3269 ve 06-383-3270 

sayılı yazıları, 

e. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2010 tarih ve 06-800-6165 sayılı yazısı, 

f. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.03.2010 tarih ve 06-1489-10212 sayılı yazısı, 

g. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06.06.2011 tarih ve 3733-023747 sayılı yazısı 

gereği hazırlanmıştır. 

AMAÇ VE KAPSAM  

Madde  2-  Bu yönergenin amacı,  YÖK tarafından kontenjanları onaylanan yabancı uyruklu 

öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına başvuru, kabul ve kayıt 

koşullarını belirlemektir. 

 

GENEL İLKELER 

Madde  3- Başvuracak adaylardan; 

a. T.C. uyruklu olanların, 

b. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmayanların, 

c. K.K.T.C. uyruklu olanların(ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL 

sonucuna sahip olanlar hariç), 

d. Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların,  

e. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

f. Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını 

Türkiye'de veya K.K.T.C. 'de tamamlayanların, 

g. Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını 

Türkiye'de veya K.K.T.C.'de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

h. T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.'de tamamlayanların, 

i. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası 

alanların 

başvuruları kabul edilmez. 



 

BAŞVURU 

Madde  4- Başvurulara ilişkin açıklamalar Kocaeli Üniversitesi genel ağ (internet) sayfasında 

duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Öğrenci en fazla 10 tercih yapabilir. 

Genel ağ üzerinden yapılan başvurular geçersizdir.  

4.1. Başvuru için gerekli belgeler:  

1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu. Farklı fakülte ve yüksekokulların birden 

fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru 

formuna Kocaeli Üniversitesi genel ağ sayfasından ulaşılabilir).  

2. Lise diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği: Diplomanın aslı ve Türk 

liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belge kayıt sırasında istenecektir.  

3. Not Belgesi (transkript). Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü 

tarafından onaylanmış resmi not belgesinin noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği ile 

birlikte sunulmalıdır.  

4. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin onaylı örneği, (SAT 

sınav sonucu iki yıl, diğer sınav sonuçları süresiz geçerlidir. Aşağıda sayılmayan belgelere 

sahip adayların başvurusu Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun görevlendirdiği komisyon 

tarafından değerlendirilir),    

a. SAT 1 sınavından en az 1000 toplam puan ve en az 550 matematik puan,  

b. GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 

konuda A düzeyi,  

c. ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) 

 puan olarak en az 24,  

d. Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında Fen dalında (Scientific Stream) tüm 

derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90,  

e. Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında  

(Scientific Stream) diploma notu en az 15,  

f. Uluslararası bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30,  

g. ABITUR derecesi en fazla 3 (Tıp Fakültesi için en fazla 2),  

h. Matura derecesi en fazla 3 (Tıp Fakültesi için en fazla 2),  

i. Suriye’de yapılan Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen 

dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden mühendislik fakültesi bölümleri için en az 

190, diğer bölümler için en az 175 puan,  

j. Fransız Bakaloryası diploma notu en az 12,  

k. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao sınavında başvurulan programın puan 

türünde 750 üzerinden en az 540 puan,  

l. Endonezya UAN sınavından en az 60 puan. 

m. TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı) den en az 

50 puan 

  

5. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter ya da konsolosluk 

onaylı örneği. 

6. 1 adet vesikalık fotoğraf. 



 

4.2. Başvuru ücret ve tarihleri: 

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca Kocaeli Üniversitesi genel ağ sayfasında 

ilan edilir.  

  

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Madde 5-  Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Kocaeli Üniversitesi 

tarafından yapılır. Kocaeli Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 

Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Adaylar 

kontenjan dahilinde, Kocaeli Üniversitesi tarafından belirlenen bir komisyon tarafından 

yerleştirilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimize yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. 

Türkçe Dili Düzeyi 

Madde 6-    

Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe 

sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, dilini geliştirmek üzere bir yıl 

izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine üniversitemiz Türk Dili Bölümü 

tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavı ya da TÖMER sınavında başarılı olduklarını 

belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. 

Ülke barajı  

Madde  7-  Yerleştirmelerde her fakültenin kontenjan toplamı üzerinden % 20 ülke barajı 

uygulanacaktır. Kontenjan hesaplanırken elde edilen sayı küsurlu ise 1-1,4 arasında kontenjan 

1, 1,5-2 arasında 2 kabul edilir. Kontenjan dolmadığı takdirde bu baraj uygulanmaz. 

  

Eğitim - Öğretim Dili  

Madde  8-  Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı 

bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından 

yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık 

sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır.  

SONUÇLARIN DUYURULMASI  

Madde  9- Başvuru sonuçları Kocaeli Üniversitesi genel ağ sayfasında ve aynı zamanda 

adaylara yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen adaylara Kocaeli Üniversitesi tarafından bir kabul 

mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. 

Büyükelçiliği’nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. 

KAYIT  

Madde 10- Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

Kayıt için gerekli belgeler:   



1. Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı 

Türkçe örneği,  

2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden (ya da Konsolosluğu’ndan) 

alınacak denklik belgesi,  

3. Not belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan 

onaylı Türkçe örneği,  

4. Sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan 

onaylı Türkçe örneği,  

5. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C. 

Büyükelçiliği ya da  Konsolosluğu’ndan onaylı örneği,  

6. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Miktar her yıl eğitim-öğretim 

başlamadan önce Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir),  

7. Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun 

belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence miktarı Kocaeli Üniversitesi genel ağ 

sayfasında ilan edilir),  

8. Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak öğrenci vizesi,  

9. Uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil belgesi (varsa) ve Türkçe Yeterlik belgesinin 

ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı örneği,  

10. T.C. Vergi Daireleri’nden alınmış vergi kimlik numarası,  

11. 4 adet vesikalık fotoğraf.  

  

Eğitim - Öğretim 

Madde  11- Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Kocaeli Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. 

Yürürlük 

Madde  12-   Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun kararı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde   13- Bu yönergeyi Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

 Geçici Ek Madde- 

1. 26 Mayıs 2010 tarihinde son kez uygulanmış olan Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavı 

(YÖS)  sonuçları 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başvurularında da geçerli olacaktır. Bu 

sınavda Temel Öğrenme Becerileri Testinden 40 puandan az olmamak koşuluyla, fakülte 

ve yüksekokulların belirledikleri puana eşit veya üstünde puan (Mühendislik, Tıp, Diş 

Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Tasarım, Hukuk, İletişim, Fen-Edebiyat 

Fakülteleri ile Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği bölümlerine başvuru yapabilmek için Temel Öğrenme Becerileri Testinden 

en az 50 puan) almış olmak gereklidir. Türkçe Testi puanı yerleştirmede dikkate 

alınmaz.   



2.    YÖS sonucu yerleştirilen öğrencilerde Türkçe dil bilgisi düzeyi Türkçe testi puanına göre 

belirlenir:  

      Düzey A:  Türkçe dili düzeyi yeterlidir, öğrenime başlayabilir. 

Düzey B:  Türkçe dili düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir.      

Beraberinde Türkçe kursları almak koşuluyla öğrenime başlayabilir. 

Düzey C:  Türkçe dili düzeyi yetersizdir. Bir (1) yıl Türkçe öğrenimi gördükten   

sonra öğrenime başlayabilir.  

 Türkçe düzeyi C olanlar kayıt yaptırdıktan sonra öğrenim yılı başında üniversitemiz Türk Dili 

Bölümü tarafından açılacak olan Türkçe sınavında başarılı oldukları takdirde öğrenime 

başlayabilirler. Başarılı olamayanlar dilini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak daha sonraki 

eğitim-öğretim yılı başında yine üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak olan 

Türkçe yeterlilik sınavı ya da TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime 

başlayabilirler. 

 

 

 


