
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLME VE SINAV YÖNERGESİ 

(22.01.2015 tarih ve 2015-001 nolu Senato Kararı 4 Md.) 

 
Amaç 
Madde 1: Bu yönergenin amacı Hasan Kalyoncu Üniversitesine Uluslararası 

Öğrenci alımında uygulanacak olan başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt esaslarını 
belirlemektir. 

 
Dayanak 
Madde 2: Bu Yönerge Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun Türkiye'de Öğrenim 

Gören Uluslararası Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Eğitim-Öğretim 

Madde 3: Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar. 

 
Eğitim Dili 
Madde 4: Üniversitemizde eğitim dili İngilizce ve Türkçe’dir. Hangi programlarda 

İngilizce eğitim verileceğine ve hazırlık sınıfı olup olmayacağına Üniversite Senatosu karar 
verir. 
 

Kontenjanların Belirlenmesi 
Madde 5: Uluslararası Öğrenci kontenjanları Üniversite Senatosu tarafından 

belirlenir. Hukuk Fakültesi dışındaki programlarda boş kalan kontenjanlar Senato kararıyla 
birbirine aktarılabilir. 

1. Önlisans ve Lisans programlarına ikinci dönemde uluslararası öğrenci 
statüsünde kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere Birinci dönemdeki 
uluslararası öğrenci kontenjanının 1/3 oranında bir sonraki yıl Birinci 
dönemde kayıt yaptırmak üzere ön kabul mektubu gönderilebilir. 

2. Lisansüstü programlarına alınacak öğrenci kontenjanları her dönem ilgili 
Enstitülerin kararları ile belirlenir. 

3. İlk defa öğrenci alan ve ek kontenjan ile ilk defa öğrenci alan programlara o 
yıl için öğrenci alınmaz. 

 
Başvuru Şekli 
Madde 6: Başvurular Üniversitemizin belirlediği internet adresi üzerinden online 

olarak yapılır.   
 

Başvuruların Değerlendirilmesi 
Madde 7:  Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara başvuran adaylar aşağıdaki 

şekilde değerlendirilir. 
1. Önlisans ve Lisans Programlarına başvuran adayların başvuruları, Uluslararası 

Öğrenci Ofisi tarafından değerlendirilir ve ilgili birimlerin Dekan/Müdürleri 
tarafından imzalandıktan sonra Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından adaya ön 
kabul/kabul mektubu gönderilir.  

2. Lisansüstü Programlarına başvuran adayların başvuruları ilgili Enstitü tarafından 
değerlendirilerek ilgili ABD Başkanlığı tarafından Kabul Mektubu gönderilir. 

3.  Kabul Mektuplarının birer kopyası Öğrenci İşleri Müdürlüğüne gönderilir. 
 



Öğrenim Ücreti 
Madde 8: Uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyetince 

belirlenir. 
 
Kabul Mektubundan Önceki Öğrenim Ücreti 
Madde 9: Uluslararası öğrencilere kabul mektubu gönderilmeden önce 

öğrencilerden ilk dönem eğitim ücreti ve maddi güvence talep edilebilir. 
 
Özel Öğrenci 
Madde 10: Orta öğrenimini tamamlamamış öğrenciler Özel Öğrenci statüsünde 

sadece hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler. 
 

Hazırlık Sınıfında Muafiyet 
Madde 11: Aşağıdaki durumlarda öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak 

doğrudan birinci sınıfa başlarlar. 
1) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Türkçe ve 
İngilizce Muafiyet Sınavında başarılı olan öğrenciler İngilizce ve/veya Türkçe 
hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.  
2) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan İngilizce ve/veya Türkçe sınavlar 
ile Uluslararası eşdeğer sınavlarla yapılan İngilizce ve/veya Türkçe sınavlarda 
başarılı olan öğrenciler İngilizce ve/veya Türkçe hazırlık sınıfından muaf 
sayılırlar.  
3) TÖMER ve Türkiye’deki diğer Üniversitelerin kendi içinde yaptığı Türkçe 
eğitim kurslarından başarılı olan öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfından muaf 
sayılırlar. 
 

Hazırlık Sınıfı Eğitimi 
Madde 12: 11. Maddedeki şartları sağlamayan öğrenciler aşağıdaki şekilde hazırlık 

sınıfına devam ederler. 
1) Tamamen İngilizce eğitim verilen bir programa yerleşen öğrenciler Üniversitemiz 

Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce hazırlık sınıfına tabi tutulurlar. Her dönem 
sonunda yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, takip eden dönemden 
itibaren birinci sınıfta öğrenimlerine başlarlar. Hazırlık sınıfında başarılı 
olamayanlar İngilizce hazırlık eğitimine devam ederler.  

2) Tamamen Türkçe eğitim verilen bir programa yerleşen öğrenciler Üniversitemiz 
Yabancı Diller Yüksekokulunda veya Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurumlar 
tarafından yapılan Türkçe hazırlık sınıfına tabi tutulurlar. Her dönem sonunda 
yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, takip eden dönemden itibaren 
birinci sınıfta öğrenimlerine başlarlar. Hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar Türkçe 
hazırlık eğitimine devam ederler.  

3) %30 İngilizce eğitim verilen bir programa yerleşen öğrenciler bu maddenin 2. ve 3. 
fıkrasındaki şartları sağlamak zorundadırlar. Türkçe ve İngilizce hazırlık 
sınıflarından öncelikle hangisinde eğitim alacaklarına öğrenci karar verir.  

4) Tamamen Türkçe eğitim verilen bir programa yerleşen öğrenciler Türkçe hazırlık 
eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine tabi 
tutulmaksızın doğrudan 1. sınıfa başlayabilir. (İşletme, İktisat ve Mimarlık 
öğrencileri için) 

5) Öğrenciler Üniversitemizde veya Anlaşmalı olduğumuz kurumlarda hazırlık eğitimi 
alabilirler. 
Ortak Zorunlu Derslerden Muafiyet 
Madde 13: Ortak zorunlu derslerde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde 

aşağıdaki uygulamalar yapılır; 



Türk Dili ve Edebiyatı: İsteyen bu dersi alabilir veya yerine aynı krediye sahip 
seçmeli bir ders alabilir. 

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi: İsteyen bu dersi alabilir veya yerine aynı krediye 
sahip seçmeli bir ders alabilir. 
 

Ön Lisans ve Lisans Programları Başvuru Koşulları 
Madde 14: Orta Öğretim son sınıfta olan ya da mezun durumda bulunan ve bu 

yönergeyle düzenlenen koşulları sağlayan uluslararası öğrenciler önlisans ve lisans 
programlarına başvurabilirler. Bu öğrencilere kabul mektubu verilse bile mezun olmadan 
kayıt yaptıramazlar. 

1) Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Orta Öğretim bitirme sınavları 
statüsünde olan sınavlardan yeterli puanı almaları gerekir. (Bu sınavlara ait geçerlilik süresi, 
her bir sınavın kendi mevzuatında düzenlendiği gibidir.)  

2) Üniversite Senatosunun belirlediği ülkeler dışından başvuracak adayların orta 
öğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

  
Lisansüstü Programları Başvuru Koşulları 
Madde 15: Lisans ve Lisansüstü programlarda mezuniyet aşamasında olan adaylar 

özel öğrenci statüsünde lisansüstü programlara kayıt yatırabilirler. Mezun olmadan Yüksek 
Lisans/Doktoraya kesin kayıt yapılamaz.  

 
Uluslararası Öğrenci statüsünde sayılanlar 
Madde 16: Aşağıdaki şartları taşıyanlar uluslararası öğrenci sayılırlar. 
1) Yabancı uyruklu olanlar. 
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk 

vatandaşlığından çıkma izni alanlar ile bunların reşit olmayan çocuklarının mavi karta sahip 
olduklarını belgeleyenler. 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift uyruklular. 

4) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç 
yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir 
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil). 

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 Orta Öğretimlere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav 
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar. 

 
Uluslararası Öğrenci statüsünde sayılmayanlar 
Madde 17: Aşağıdaki adaylar Uluslararası Öğrenci statüsünde sayılmayacaklardır. 
1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de 

tamamlayanlar. 
2) KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de tamamlayanlar 

(GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç). 
3) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de 

tamamlayanlar. 
4) KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar. 
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı Orta Öğretimlerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk 
uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi. 
 

Genel Sağlık Sigortası 
Madde 18: Öğrenciler, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten 

itibaren 3 ay içerisinde sosyal güvenlik kurumundan genel sağlık sigortasını yaptırmak ve 



bu işlemi öğrencilikleri süresince her yıl yenilemek zorundadırlar. Genel sağlık sigortası 
primleri öğrenciler tarafından ödenir.  
 

Mavi Kart 
Madde 19: Mavi Kartı olan öğrencilerin ikametgâh tezkeresi almalarına gerek 

yoktur. 
 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
Madde 20: Kabul mektubu gönderilen adayların kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda 

belirtilen evrakları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

1) Pasaportun onaylı fotokopisi 
2) Diploma veya henüz diplomasını almamış olan adayların Orta 

Öğretimlerinde belli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge (Noter 
tasdikli/yurtdışındaki yetkili Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış)   

3) Orta Öğretim diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da 
ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden onaylı “Denklik Belgesi” 

4) Transkript (Noter tasdikli/yurtdışındaki yetkili Türk temsilcilikleri tarafından 
onaylanmış) 

5) Ülkesinden veya Türkiye’deki yetkili sağlık kurumlarınca onaylı, öğrencinin 
“bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor ya da imkânsız herhangi bir hastalığı 
bulunmadığını” gösteren sağlık raporu 

6) 6 adet fotoğraf 
7) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 
8) Tüm belgelerin aslı olmalı, ayrıca Büyükelçilikler ve/veya Türkiye’deki 

yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza 
olmayan fotokopi, faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez.  

 
Eksik veya Sahte Belge ile Başvuru ve Kayıt 
Madde 21: Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde, tahrif edilmiş, sahte veya yanlış 

belge veren öğrencilerin, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları iptal edilip, 
Üniversiteden ilişikleri kesilir. 
 

Uluslararası Öğrencilerin Sorumlulukları 
Madde 22: Öğrencilerin kayıtları yapıldıktan sonra Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 

Yabancılar Şube Müdürlüğünden en geç iki ay içinde ikametgâh tezkerelerini ve T.C. 
numaralarını temin edip, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne getirmek zorundadırlar. 
 

Yürürlükten Kaldırma 
Madde 23: 25.04.2013 tarih ve 2013-006 nolu Senato kararı ile alınan Uluslararası 

öğrencilerin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara Yerleştirme ve Sınav Yönergesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Yürürlük 
Madde 24: Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 25: Bu yönerge hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


