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KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesindeki birimlerin 

ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin 

esasları belirlemektir. 

(2) Bu Yönerge, uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan belirleme, başvuru 

koşulları, tercih işlemleri, başvuruların değerlendirilmesi ve Türkçe Dil öğrenimine ilişkin 

koşulları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönerge Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 

2922 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca kurulan Yükseköğretim Değerlendirme Kurulu’nun 

06/01/2010 tarihli kararı doğrultusunda, 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 

toplantısında oluşturulan ve 25/08/2011- 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 

toplantısında değiştirilen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve değişiklikleri dikkate 

alınarak düzenlenmiştir. 
  

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 3  - Bu Yönergede geçen; 

 a) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ni, 

 b) Rektörlük: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

 c)Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu, 

 d)Birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu,  

 e)Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu Yönetim 

Kurullarını, 

 f) Değişik: (03/04/2018 tarihli 08/06 sayılı Senato Kararı) TÖMER Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Uluslararası Öğrenci Alımına Ġlişkin Esaslar 

 

Kontenjanlar: 

Madde 4 - (1) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki 

birinci ve ikinci öğretime öğrenci almalarına ilişkin kontenjanlar ve özel koşullar Senato kararıyla 

belirlenir. 

(2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir. 

 

 

Başvuru Koşulları: 

Madde 5 - (1) 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) 
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Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk 

Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak 

adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)  

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 

geçenlerin/bu durumdaki 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 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 sahip olacakların, 

başvuruları kabul edilir. 

 

B) Adaylardan;  

1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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), 

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 tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sınav 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 öğrenim gören TC uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez. 

 

Başvuru ve Tercih Koşulları: 

 

Madde 6 - (1) Uluslararası öğrenci başvuruları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi resmi web 

sayfası üzerinden online olarak yapılır, başvuru formu imzalanıp ilan edilen diğer belgelerle 

birlikte başvuru süresi içerisinde Öğrenci İşlere Daire Başkanlığına ulaştırılır. Süresi içinde 

ulaştırılmayan başvurular kabul edilmez. 

 

(2) Değişik: (14/05/2019 tarihli 08/04 sayılı Senato Kararı) Uluslararası öğrenci 

yerleştirmelerinde aşağıdaki tabloda gösterilen puan ve şartlar esas alınır: 
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Sıra No Sınav ve Yöntem FAKÜLTE/MYO 
KĠYÜYÖS Puanı veya 
Diğer Üniversitelerin 

YÖS Puanı 

1 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
YurtdıĢından veya 

Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Sınavı (Uluslararası 

Öğrenci Sınavı) KĠYÜYÖS 

YUSUF ġEREFOĞLU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ En az 45 
MUALLĠM RIFAT EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ En az 35 
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ En az 35 
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ En az 35 
MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ En az 35 
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ En az 35 
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ En az 35 
UYGULAMALI BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ En az 35 
TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 
SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 
TURĠZM VE OTELCĠLĠK MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 

2 

Diğer Üniversitelerin 
YapmıĢ olduğu 

YurtdıĢından veya 
Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Sınavı (Uluslararası 
Öğrenci Sınavı) 

YUSUF ġEREFOĞLU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ En az 45 

MUALLĠM RIFAT EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ En az 35 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ En az 35 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ En az 35 

MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ En az 35 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ En az 35 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ En az 35 

UYGULAMALI BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ En az 35 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU En az 35 

TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 

TURĠZM VE OTELCĠLĠK MESLEK YÜKSEKOKULU En az 25 

 

 

 (3) Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin web 

sayfasında ilan edilir. 

 (4) Değişik: (14/05/2019 tarihli 08/04 sayılı Senato Kararı) Adaylar en fazla 5 diploma 

programına başvurabilirler. 

            (5) Değişik: (14/05/2019 tarihli 08/04 sayılı Senato Kararı) Diğer Üniversitelerin yapmış 

olduğu Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) yerleştirmelerde 

0.9 ile çarpılarak değerlendirilir. 

  

Değerlendirme ve Yerleştirme: 

Madde 7 - (1) Uluslararası öğrenci adaylarının tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme 

işlemleri Rektör tarafından atanan ve yetkilendirilen komisyonca yapılır. 

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının 

değerlendirilmesi ve yerleştirilmesi işlemleri, özel yetenek sınavından aldığı puanı ve tercih sırası 

esas alınarak yapılır. 

(3) Değişik: (14/05/2019 tarihli 08/04 sayılı Senato Kararı) Yerleştirmede puanlarının 

eşit olması halinde KİYÜYÖS puanı olan öncelikli yerleştirilir, YÖS puanlarının eşit olması 

halinde orta öğretim mezuniyet puanına bakılır, mezuniyet puanı daha yüksek olan aday tercih 

edilir, tekrar eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir, yine de eşitlik olması halinde 

uluslararası öğrenci komisyonunun kararı esas alınır. 

(4) Değişik: (14/05/2019 tarihli 08/04 sayılı Senato Kararı) Bir birime kabul edilen aynı 

ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların uluslararası öğrenci kontenjanı 

toplamının % 50 sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu 

kural dikkate alınmaksızın başarı sırasına göre adaylar yerleştirilir. 
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(5) Değişik: (14/05/2019 tarihli 08/04 sayılı Senato Kararı) Yerleştirme işlemi 

sonucunda; kontenjan dâhilinde, ilan edilen sınavlardan alınan puan sıralamasına göre asil ve asil 

aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek 

listeden kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır. Yedek listeden de kayıtlar sonunda 

kontenjanların dolmaması halinde ek yerleştirme ile kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır. 

Belirlenen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.  

(6) Asil, yedek ve ek yerleştirme aday isim listeleri ile kayıt için gerekli belgeler 

http://www.kilis.edu.tr internet adresinde tebliği niteliğinde ilan edilir. Kayıtlar Üniversitenin web 

sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır.  

 

 

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt: 

 

Madde 8  -  (1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversitenin 

web sayfasında ilan edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan 

ettikleri adreslere “Kabul Mektubu” gönderilir. 

(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 

a) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış 

Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. 

b) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden İkamet 

Tezkeresi alırlar. 

c) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: 

1) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen 

yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları, 

2) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. 

vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar 

(5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dâhil), 

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile 

T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. 

d) Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe 

tercümesi, 

e) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk 

Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, 

f) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü 

tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

g) Türkiye’deki üniversitelerin yapmış olduğu YÖS puanı ile yerleşenler için sonuç 

belgesinin çıktısı,  

h) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının 

ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,  

ı) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

i) Altı adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), 

j)Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

k) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı, 

l) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, 

m) Sağlık Raporu ( Üniversitemiz, bölümlere yerleşen öğrencilerden gerektiğinde Türkiye 

sınırları içerisinde bulunan bir sağlık kuruluşundan alacakları heyet raporu isteyebilir.) 

 

http://www.kilis.edu.tr/
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Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Miktarı: 

Madde 9 - (1) Uluslararası öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen 

asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

miktarda öğrenim ücreti alınır. 

(2) Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda Türkiye’de geçimini 

sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi belge veya taahhütname istenir. 

 

Eğitim-Öğretim Dili ve Türkçe Yeterlik Düzeyleri: 

Madde 10 -  (1)Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir. 

(2) Değişik: (03/04/2018 tarihli 08/06 sayılı Senato Kararı) Türkçe yeterlik düzeyleri; 

Üniversite Senatosunun 14.11.2017 tarih ve 20 nolu kararı ile kabul edilen TÖMER yönergesi 

esaslarına göre belirlenir. Bu sınavdan başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğrenimi görmeleri 

amacıyla izinli sayılmaları, ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır. 

(3) Değişik: (03/04/2018 tarihli 08/06 sayılı Senato Kararı) Türkçe öğrenimi ile yükümlü 

olan öğrenciler TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe Kursuna 

ilişkin eğitim programı, Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.  

(4) Değişik: (03/04/2018 tarihli 08/06 sayılı Senato Kararı) İki yıl sonunda Türkçe 

yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin kaydı silinir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri: 

Madde 11- a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (YU 

Numarası vb.) 

b)Öğrenime başlamadan önce emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almakla (öğrenim 

vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde), 

c)Emniyet makamlarından öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden 

her yıl emniyet makamlarına Öğrenci Belgesini ibraz etmekle, 

d)5510 Sayılı Kanun gereği Yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren Genel Sağlık 

Sigortalısı sayılırlar ve Kanunun gerektirdiği şartları yerine getirmekle, 

e)Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Öğrenci 

İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle 

f)Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı 

müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek 

kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla 

g)İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal 

müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla 

h)Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri 

durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli 

emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. 

 

Eksik veya Sahte Belge Ġle Başvuru ve Kayıt: 

Madde 12 - Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış 

belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir. 
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Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller: 

Madde 13 - Uluslararası kabul edilen öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Kilis 

7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge: 

Madde 14 - Bu Yönerge ile;24.02.2010 tarih ve 02/1 nolu “Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük: 

Madde 15 - Bu Yönerge Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme: 

Madde 16 -  Bu Yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

Senato Karar Tarihi: 14/05/2019  No: 08   Sayısı: 2019/04 


