
  
   

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ  
  

  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam ve Dayanak  
  
 

Amaç  

MADDE -1 (1) Bu yönergenin amacı; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına 

yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

  

Kapsam  

MADDE-2 (1) Bu yönerge, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yabancı 

uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili kontenjan belirlenmesi, başvuru koşulları, seçme-yerleştirme ile diğer konuları 

kapsar.  

  

Dayanak  

MADDE-3 (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yükseköğretim 

Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları hakkındaki kararına dayanarak 

hazırlanmıştır.  

  

Tanımlar  

MADDE-4 (1) Bu yönergede geçen;  

a) Koordinatörlük: Uluslararası öğrenci koordinatörlüğünü, 

b) Dekanlık: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı fakülte dekanlığını, 

c) Müdürlük: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı enstitü ve meslek yüksekokulu müdürlüğünü, 

d) Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,  

e)   Rektörlük: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,  

f)   Senato: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,  

g)   Mütevelli Heyeti: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

ifade eder.  

  
  

İKİNCİ BÖLÜM  

Genel Koşullar  
  

Başvuru yapabilecek adaylar  

MADDE-5 (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun olanlar başvuru  

yapabilirler. 

    

Başvuru yapması uygun olmayan adaylar  

MADDE-6 (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun olmayanlar başvuru  

yapamazlar. 

  

Başvuru için gerekli belgeler  

MADDE-7 (1) Başvuru için;  

a- Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir)  



b- Lise diplomasının fotokopisi (Türkçe tercüme edilmiş hali)  

c-Pasaportun fotokopisi 

d- Fotoğraf  

e-Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren not dökümleri (Türkçe tercüme edilmiş hali) 

f-Başvuru için kabul edilen uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi 

g-Pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfasının kopyası 

h-Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C Milli Eğitim 

Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi 

i-Türkçe Yeterlilik Belgesi gerekli 

(2) Başvurulan ön lisans/lisans programının özelliğine göre üniversite tarafından ek belgeler talep edilebilir. Bu 

belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekir 

(3) Başvuru esnasında elektronik olarak sunulan belgelerin tamamının orijinalleri kayıt esnasında sunulmak 

durumundadır 

(4) Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak istenilen süre 

içerisinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi 

ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.  

 

Başvuru koşulları  

MADDE-8 (1) Uyruk ve ortaöğrenimin tamamlandığı ülke bilgilerine göre başvurusu geçerli sayılacak adaylar, 

YÖK’ün “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları” hükümlerine göre belirlenir.  

  

Kontenjanlar, Seçme ve Değerlendirme İşlemleri  

MADDE-9 (1) Uluslararası öğrenci kontenjanları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenir.  

(2) Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  

(3) Değerlendirmede esas teşkil edecek üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile başvuruların 

değerlendirmeye alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken minimum puanlar, her yıl 

Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek YÖK’e bildirilir ve üniversitenin elektronik sayfasında duyurulur.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Kabul ve Mali İşlemler,   

Vize ve İkamet İşlemleri  

 

Kabul ve Mali İşlemler 

MADDE-10 (1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya başvuru esnasında belirttiği e-posta aracılığı ile 

Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından bildirilir.  

(2) Dekanlık/ Koordinatörlük kararınca kabulü uygun görülen aday öğrenciye üniversite yetkilileri tarafından 

belirlenen minimum tutarı ödemesi ile ilgili ön ödeme bilgilerini içeren ön kabul bilgisi gönderilir ve belirli bir 

süre içerisinde ön ödemesini yapması istenir. Yapılan ön ödeme kayıt esnasında yıllık eğitim ücretinden mahsup 

edilir.  

(3) Öğrenciden alınan ön ödeme sadece vize reddi alınması durumunda geri ödenir. Farklı bir sebepten ön ödeme 

iadesi yapılamaz. Ön ödeme iadesinin yapılabilmesi için alınan vize reddi geçerli bir belge ile ispat edilmelidir.  

(4) Sadece ön ödemesini gerçekleştirerek, kayıt niyetini belirtmiş olan adaylara ilgili ofis tarafından resmi kabul 

belgesi gönderilir. Gönderilen kabul belgesi adayın vize başvurusu için de kullanabileceği resmi belgedir. 

(5) Ön ödemesini yaparak resmi kabul almaya hak kazanmış adaylar için Fakülte Kurul Kararı çıkarılır. 

(6) Kayıt tarihi ve gerekli kayıt belgelerine dair bilgiler web sayfasında duyurulur. Belirtilen süreler içerisinde 

kayıt işlemlerini başlatmayan ve ya ödemesini yapmayan adayların kabullerini geçersiz sayma hakkını üniversite 

saklı tutar.  

 

Vize ve İkamet İşlemleri 

MADDE-11- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra en geç 2 ay 

içinde öğrenim amaçlı ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir.  



(2) Kocaeli dışından alınmış ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Kocaeli’ne taşımakla yükümlüdürler; bu 

işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamak ve gerekli başvuruları zamanında yapmak öğrencilerin 

kendi sorumluluğundadır.  

(3) Öğrenim amaçlı ikamet iznine başvuracak öğrencilerin ülke içinde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları 

gerekmektedir. Uygun sigortayı yaptırmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu konu ile ilgili bilgiler Kocaeli İl 

Göç Müdürlüğü web sayfasından ve ofisinden öğrenilmelidir.  

(4) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu 

öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Dil Yeterlik  

 

Dil Yeterlik 

MADDE 12–  (1) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayanların tabi tutulacağı Türkçe eğitimi programı için “Kocaeli 

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğrenim Merkezi (KOSTÜTÖMER) Yönergesi” hükümleri 

uygulanır.  

(2) Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin, lisans programlarına başlayabilmeleri için 

İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri (Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 

Sınıfı Yönergesi) zorunludur.   

a) Öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini, ilgili yönetmelikte eş değerliliği kabul edilen uluslararası sınav 

sonuç belgeleri ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik 

sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.  

b) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 

Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına girip, söz konusu sınavdan Senato tarafından 

belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.  

c) En az son üç yılında İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkenin ortaöğretim kurumlarında eğitim 

görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.  

d) Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler 

Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler.    

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Kesin Kayıt  
 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler  

Madde 13 – (1) Kesin kayıt için adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:  

a-Lise diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk 

olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Eğitim Bakanlığı’ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik 

Belgesi",  

b- Not döküm belgesinin (transkript) aslı.  

c- 6 adet vesikalık fotoğraf (her birinin arkasına adı ve soyadı yazılmış 4,5x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde, 

kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş)  

d- Kayıt dönemi için ödemekle yükümlü olunan ücretin ödendiğine dair bankadan alınmış dekont,  

e- Başvuru esnasında sunulan dil seviye belirleme sınav sonu belgesinin aslı (İngilizce/Türkçe), 

f- Adayın pasaportunun aslı.  

  

ALTINCI BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler  

  

Eğitim Öğretim Yönetmeliği  

Madde 14- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili konularda “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem görürler.  



  

Yürürlük  

Madde 15- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.   

 

Yürütme  

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümleri Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


