
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ 

 

Madde 1– (1) Bu yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi önlisans, lisans programlarına alınacak 

yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler. 

Kapsam 

Madde 2– (1) Bu yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim-öğretim görmek için başvuran 

yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3– (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 

sayılı kanun ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli “Yurtdışından öğrenci kabulüne 

ilişkin esaslar” hakkındaki kararına dayanarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4– (1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni, 

b) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

c) Yabancı uyruklu öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne yurt 

dışından kendi imkânları ile eğitim almak için başvuru yapan ve/veya Çankırı Karatekin 

Üniversitesi’nde eğitim-öğretim gören öğrenciyi, 

d) Akademik Birim: Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunu,  

e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni, 

f) T.C. : Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

g) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

h) Yükseköğretim Kurumu: Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni, 

i) İlgili yönetim kurulu: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 

yönetim kurulunu 

j) Bölüm: Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında diplomaya yönelik eğitim-öğretim 

programına sahip olan alt akademik birimi, 

k) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu, 

l) (Mülga: Senato-19/02/2018-2/2) 
m) Komisyon: Yabancı Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonunu ifade eder. 

Öğrenci Kabulüne Yükseköğretim Kurulu Onayı 

Madde 5– (1) Üniversite önlisans ve lisans programlarına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi, ilgili 

yönetim kurulunun uygun görmesi, senatosunun kabul etmesi ve Yükseköğretim Kurulu’nca onay 

verilmesi koşuluyla öğrenci kabul edilir.  

Yabancı Uyruklu Statüsü 

Madde 6– (1) Uyruğu TC veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının 

herhangi birisi TC veya KKTC olmayanlar yabancı uyruklu statüsünde değerlendirilir. 

(2) Adayların üniversiteye kabul edildikten sonra TC veya KKTC uyruklu olduklarına ilişkin 

ya da Türk soyundan geldiklerine ilişkin belge getirmeleri kabul esnasındaki statülerini değiştirmez. 

Kontenjan 

Madde 7– (1) (Değişik: Senato-08/04/2015- 3/3) Bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'ini geçmeyecek şekilde ilgili 

Yönetim Kurulu önerisi Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir. 

 



Değerlendirme Takvimi 

Madde 8– (Değişik: Senato-19/02/2018-2/2) (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına alınacak 

öğrencilerle ilgili olarak başvuru takvimi üniversite akademik takviminde belirtilir.  

 

Başvuru Koşulları 

Madde 9– (Değişik: Senato-08/04/2015-3/3) (1) Müracaatları Kabul Edilecek Adaylar 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;  

a) Yabancı uyruklu olanların,  

b) 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, 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların 

d) 1- 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”  

2- 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, 

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan 

GCEAL 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, başvurularının kabul edilmesi,  

(2) Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C 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),  

c) bu maddenin 1 numaralı bendinin b fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (bu maddenin 1 numaralı bendinin d fıkrasında şartları sağlayanlar hariç) 

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (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), 

Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk 

uyruğu T.C olan çift uyrukluların, müracaatları kabul edilmez.  

Başvuru 

Madde 10– (1) Başvurular, ilan edilen tarihler arasında Üniversite web sayfasından yapılır. 

 

Başvuru için gerekli belgeler. 

Madde 11– (1) (Değişik: Senato-19/02/2018-2/2) Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından 

yapılan Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı sonuç belgesi veya Ortaöğretim Not Ortalaması ile başvuru 

kabul edilir. 

 



Tercih İşlemleri 

Madde 12– (1) Tercih işlemleri ilan edilen tarihler arasında üniversite web sayfasından yapılır. 

Adaylar en fazla 20 (yirmi) tercihte bulunabilir. 

Yerleştirme 

Madde 13– (Değişik: Senato-19/02/2018-2/2) (1) Yerleştirme; adayların puanı, tercihleri ve 

programların kontenjanları göz önünde tutularak Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme 

Komisyonu tarafından yapılır. Puanlarının eşit olması halinde yaşça küçük olan adaya öncelik tanınır. 

Yerleştirme sonuçları web sayfasından ilan edilir. 

(2) Yanlış tercihten doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya aittir. 

(3) Üniversite kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir.  

        (4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleşmek isteyen aday ilgili akademik 

birimin yapacağı özel yetenek sınavına da girmek zorundadır. 

Kesin Kayıt 

Madde 14– (1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. Adayların kayıt için bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

           (2) Kayıt için gerekli belgeler, üniversite web sayfasında ilan edilecektir. 

           (3) Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. 

           (4) Kayıt hakkı kazanan ve kendi imkanlarıyla eğitim alacak olan öğrenciler, 5510 Sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 

34.mad.) gereğince genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır. 

Öğrenim Harcı 

Madde 15– (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak 

öğrenim harcı miktarı, her yıl, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca 

belirlenir. 

Eğitim Dili 

Madde 16– (1) (Değişik: Senato-08/04/2015- 3/3) Öğrenim dili Türkçe olan programlara yerleşen 

öğrenci Türkçe yeterlik sınavına, öğrenim dili İngilizce olan programlara yerleşen öğrenci İngilizce 

yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Bu sınavdan başarılı olan aday öğrenimine başlar, başarısız olan 

adaya ilk bir yıl Üniversitemizce hazırlık eğitim verilir. Bu eğitim sonunda başarısız olan öğrencilere 

bir yıl ek süre verilir. Ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir.  

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi  

Madde 17– (1) Aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

bünyesinde “Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi” oluşturulur. Bu ofis, 

 Üniversitede öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak öğrenciler ile 

öğrenimini sürdüren öğrencilere yardımcı olmak. 

 Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek 

öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine imkân sağlamak üzere üniversitemizi tanıtıcı 

doküman, broşür, katalog, vb. hazırlamak. 

 Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitim fuarlarına 

katılmak ve organizasyonlar düzenlemek, gibi işleri yapar. 

Eğitim Öğretim 

Madde 18– (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, Çankırı Karatekin 

Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre eğitimlerini 

sürdürürler. 

 

 



Yürürlükten kaldırılan mevzuat  

Madde 19– (1) 15.03.2010 tarih ve 10/1 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılan, Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 20– (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 21– (1) Bu yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür. 


