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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

 
 Amaç  
 MADDE 1- (1)  Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına ayrılan yabancı uyruklu öğrenci 
kontenjanları dâhilinde Kayseri Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul 
koşullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 
 Kapsam 
 MADDE 2- (1)  Bu yönerge, Kayseri Üniversitesinde öğrenim görmek için başvuran 
yabancı uyruklu öğrencilerin seçimi, başvuru, kayıt ve kabul işlemlerine ilişkin hükümleri 
kapsar. 
 
 Dayanak 
 MADDE 3- (1)  Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6287 sayılı 
kanunla değişik 45 inci maddesinin f bendi uyarınca Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 
düzenlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara” dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 Tanımlar ve kısaltmalar 
 MADDE 4- (1)  Bu Yönergede geçen; 
 a) Fakülte/Yüksekokul/MYO: Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Kayseri 
Üniversitesi’ne bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu, 
 b) İkamet Tezkeresi: T.C. vatandaşı olmayanların ülkemizde belirli bir süre 
ikametlerine izin verildiğini gösterir belgeyi, 
 c) KAYÜSÖS: Kayseri Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı’nı, 
 ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 
 d) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru işlemlerini 
yaptıkları ve öğrenciler hakkındaki bilgilerin tutulduğu sistemi, 
 e) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni, 
 f) Rektörlük: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 
 g) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosu’nu, 
 ğ) Üniversite: Kayseri Üniversitesi’ni, 
 h) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak 
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan, uyruğundan biri 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayan öğrenci adayını, 
 ı) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu: Rektör Yardımcısının 
başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Koordinatörü ve Başkanı, Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Koordinatörü, yabancı uyruklu öğrenci kabul eden ve eğitim işlerinden sorumlu birim 
temsilcisinden oluşan komisyonu, 
 i) Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü: Rektörlük tarafından kurulan Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü’nü, 
 j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı, 
 k) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı’nı,  
 ifade eder. 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme,  

Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt Koşulları 
 
 Başvuru koşulları ve gerekli belgeler 
 MADDE 5- (1) Başvurular ilanda belirlenen tarihlerde web sayfasından online olarak 
yapılır. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede; 5 inci maddede 
belirtilen sınav türleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları dikkate alınır. 
 (2) Kontenjanlara, belirlenen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda 
bulunabilirler. Yönergede belirtilmeyen sınav sonuçlarıyla başvuran adayların durumu 
komisyon tarafından değerlendirilir. 
 (3) 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 dâhil) yurt dışından öğrenci kabul 
kontenjanlarına başvuru yapabilirler. 
 (4) 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 dâhil) başvuru yapabilirler. 
 5) Başvurular aşağıdaki belgelerle Online olarak yapılır. 
 a) Lise Diploması: Lise diplomasının tasdikli sureti, Türkçeye çevrilmiş noter veya 
konsolosluk onaylı kopyası. (Lise son sınıf öğrencileri ise son sınıf öğrencisi olduğunu 
belgelemeleri gerekmektedir) 
 b) Resmi Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve 
notlarını gösterir, ilgili lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini ve onaylı 
Türkçe çevirisi gerekmektedir. 
 c) İlgili yıla ait sınav sonuç belgesinin aslı veya tercüme edilmiş onaylı örneği, 
 ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, 
 d) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
 
 Başvuru için taban puanlar 
 MADDE 6- (1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından öncelikle 
Üniversitemiz tarafından yapılan KAYÜYOS puanına göre veya diğer devlet üniversiteleri 
tarafından yapılan YÖS puanına göre başvuru için geçerli puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi 
gerçekleştirilir. KAYÜYÖS sonucuna göre yapılan yerleştirmeler sonucunda boş kalan 
kontenjanlar için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile diğer devlet üniversiteleri tarafından 
yapılan YÖS puanı üstünlüğüne göre online başvuru alınabilir ve yerleştirme yapılabilir. 
 (2) Adayların başvuru için ulusal ve uluslararası sınavlardan almaları gereken taban 
puanlar ve başarı şartları EK 1’de yer alan tabloda belirtilmiştir. 
 (3) EK 1’deki tabloda adı geçmeyen sınavların taban puanları Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Kabul Komisyonu tarafından karara bağlanır. 
 
 Başvuruların değerlendirilmesi 
 MADDE 7- (1) Kayseri Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran 
adayların değerlendirilmeleri, kabulü ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Üniversite, ilan edilen kontenjanları 
doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul 
edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye 
alınmaz. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir. Gerek 



görüldüğünde Ek kontenjanlar da ilan edilebilir. 
 (2) Kayıt Kabul hakkı kazanan öğrencilere "kayıt mektubu" veya eşdeğer bir belge 
düzenlenir. 
 
 Sonuçların duyurulması ve kayıt 
 MADDE 8- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında 
(www.kayseri.edu.tr) duyurulur. 
 (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu 
gönderilir. 
 (3) Kayıtlar, Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığına yapılır 
 (4) Başvuran veya gelen öğrenciler değişik konularda bilgi alışverişinde bulunmak 
üzere Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü’ne başvururlar. 
 
 Öğrenim ücreti 
 MADDE 9- (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden 
alınacak katkı payı ve öğrenim ücretleri miktarları, Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde 
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. 
 (2) Geri Ödeme Politikası: Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıt hakları için 
kullanılan ön kayıt, harç ya da yurt ücretleri kesinlikle geri ödenemez. Herhangi bir şekilde 
vizenin alınamaması ya da gecikmesi de dâhil olmak üzere, öğrencinin kabul hakkından 
vazgeçmesi geri ödemeyi gerektirmez. 
 (3) Ön kayıt ücretini ödeyerek Kayseri Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
üniversitenin geri ödeme konusundaki politikasını anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. 
 
 Kayıt için gerekli belgeler 
 MADDE 10- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler gereklidir: 
 a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk 
olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye 
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi”, 
 b) Sınav Sonuç belgesinin aslı, 
 c) Pasaportun aslı ve Türkçe’ye çevrili noterden onaylı fotokopisi, 
 ç) Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını 
gösteren banka dekontu, 
 d) Türkiye dışından gelen adayların ülkelerindeki veya en yakın Türk dış 
temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları 
“Öğrenim Vizesi”, 
 e) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki 
Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, 
 f) İkametgâh tezkeresi, 
 g) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, 
 ğ) İki (2) Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden 
çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı). 
 h) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın 
üstünde bir gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge ve taahhütname 
(Yükseköğrenimini üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu öğrencilerin, maddi 
durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya 
Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi 
güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Koordinatörlüğü’nün web sayfasında duyurulur). 



 ı) Bütün yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca geçerli bir sağlık 
sigortası yaptırmak zorundadır. 
 
 Türkçe yeterlilik düzeyleri 
 MADDE 11- (1) Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda gösterilmiştir: 
 A1 (Temel Seviye) : Öğrenime Başlayamaz 
 A2 (Temel Seviye) : Öğrenime Başlayamaz 
 B1 (Orta Seviye) : Öğrenime Başlayamaz 
 B2 (Orta Seviye) : Öğrenime Başlayamaz 
 C1 (Yüksek Seviye) : Öğrenime Başlayabilir. 
 (2) Türkçe Düzeyi A1, A2, B1 ve B2 olanların Türkçe’si yetersizdir. Adayların 
yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıtları yapılarak, Türkçe seviyelerini C1 
düzeyine çıkartmaları için bir yıl izinli sayılırlar (Yabancı dille eğitim veren bölümlere 
başvuranlar hariç). 
 (3) Bir yılın sonunda C1 düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim- 
öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir 
yıl sonunda C1 düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya Üniversitemizce açılacak 
olan Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olamayanlara bir yıl daha ek süre verilir. İkinci yıl 
sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 (4) Dil eğitim süresi, öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden 
sayılmaz. Öğrenci bu süre içinde de Senatonun belirleyeceği kurs ücretini ödemekle 
yükümlüdür. 
 
 Öğrenim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi 
 MADDE 12- (1) Üniversitemizde öğrenim dili Türkçe’dir. Hazırlık sınıfı eğitimi 
sonunda Türkçe yeterlilik düzeyi en az C1 düzeyinde olanlar eğitime başlarlar. 
 
 Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 
 MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler; 
 a) Kayseri Üniversitesinde eğitim öğretim görmek isteyen öğrenciler YÖS'e katılmakla, 
 b) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye’ye gelen 
veya Türkiye’de bulunan yabancıların, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre gerekli işlemleri 
yapmak ve belgeleri almakla, 
 c) Gerek ön lisans gerek lisans öğrenimi yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak 
yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla, 
 ç) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri 
veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde 
bildirmekle, 
 d) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini 
yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde yenisini 
almakla, 
 e) Öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından 
yenisini almakla, 
 f) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin 
ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, 
 g) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, 
bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet 
makamlarına bildirmekle,  
 yükümlüdürler. 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 Diğer hükümler 
 MADDE 14- (1)  Yabancı uyruklu öğrenciler bu yönergede düzenlenmeyen konularda 
kayıtlı olduğu birimin eğitim-öğretim ile ilgili yönetmelik ve yönergelerine tabidir. 
 (2) Kayseri Üniversitesi’nde verilen Akademik Dereceler T.C. Uyruklu öğrencilere 
verilen dereceler ile aynıdır. 
 (3) Kayseri Üniversitesi’ne yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde 
uygulama takvimi her akademik yıl için belirlenir ve Üniversite Akademik Takviminde 
belirtilir. Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. 
 
 Yürürlükten kaldırılan yönerge 
 MADDE 15- (1) Üniversite Senatosunun 20.12.2019 gün ve 2019.020.144 sayılı kararı 
ile kabul edilen Kayseri Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
 Geçiş hükmü 
 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yürürlükten kaldırılan Kayseri Üniversitesi Uluslararası 
Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler, mezun oluncaya kadar 
bu yönergedeki lehlerine olan hükümlerden yararlanmaya devam ederler. 
 
 Yürürlük 
 MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Kayseri Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 MADDE 17- (1) Bu yönerge hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            EK 1 
 
ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAV TABAN PUANLARI VE BAŞARI ŞARTLARI * 
 
S.No Sınav veya Diploma Türü Başarı Şartı 

1 SAT I Sınavı En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik 
puanı almak, 

2 ACT (American College Testing) Karma, Matematik ve Bilimsel Mantıktan en az 
21 puan almak, 

3 GCE (General Certificate Examination/ 
A Level Sertificate) 

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en 
az 3 A düzeyi sertifikası, 

4 I.B. (International Baccalaureate) 
Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve 
başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 
olanlar, 

5 ABITUR (Alman Bakaloryası) En fazla 4 puan, 

6 FRANSIZ BAKALORYASI Diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 
olanlar, 

7 ÜRDÜN ve FİLİSTİN’de yapılan 
TAWJİHİ sınavından, 

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden 
alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 
puan, 

8 LÜBNAN’da yapılan BAKALORYA 
(Baccalaureat Libanais) 

Sınavından fen dalında (Scientific Stream) 
diploma notu en az 14/20 olanlar, 

9 AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA 
(Suriye, Libya Bakaloryası) 

Fen dalında (Scientific Stream), Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 
üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 
170 puan, 

10 Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan 
üniversite giriş sınavında (GAOKAO)  

Başvurulan programın puan türünde 750 
üzerinden en az 480 puan, 

11 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba 
Toplulukları Sınavından (TCS) En az 50 puan, 

12 TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı 
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında, Altın, gümüş ve bronz madalya alanlar, 

13 
 
Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi 
(İran) 

İran’da lise diploma notu ( Diolome Debirestan) 
ortalaması en az 17/20 ve “Pişdaneşgahi” 
bitirme notu en az 17/20 puan, 

14 Kazakistan Ulusal Üniversite Testi 120 üzerinden en az 90 puan, 

15 Endenozya’da yapılan Uan (Ujian Akhir 
Nasional) Sınavından En az 60 puan, 

16 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
tarafından yapılan Üniversiteye giriş 
sınavlarından  

Geçerli puan alanlar, 

 
* Tabloda adı geçmeyen sınavların taban puanları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu 
tarafından karara bağlanır. 
 


