KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulunun yurt dışından öğrenci kabul
edebilmesine imkân tanıyan usulleri, esasları ve minimum puanları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Kapadokya Meslek Yüksekokuluna yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve
kayıt kabul işlemlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye’de Öğrenim gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümlerince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen
Yüksekokul: Kapadokya Meslek
Yüksekokulunu Müdür: Kapadokya Meslek
Yüksekokulu Müdürünü
YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını
Akademik Takvim: Kapadokya Meslek Yüksekokulunun akademik çalışma takvimini
Eşdeğer sınavlar: YÖS ‘ün eşdeğeri kabul edilen ve üniversiteye kayıt yaptırmak için gereken
uluslararası sınavlar ile yabancı ülkelerdeki lise bitirme sınavlarını ifade etmektedir.
Genel Koşullar
Madde 5- a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından çıkma
belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
3) T.C. veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar yüksekokula kabul edilirler.
b) Adaylardan
1) T.C uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift
uyruklular (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
2) Çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını
Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanlar,
3) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar,
4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar
yüksekokula kabul edilmezler.
Başvuru İçin Gerekli Sınavlar ve İstenen En Az Puanlar
Madde 6-. YÖS’ün eşdeğeri olarak belirlenen uluslararası sınavlar ve yabancı uyruklu adayların
başvuruda bulunabilmeleri için almaları gereken en az puanlar aşağıda belirtilmiştir:
a. SAT I (Scholastic Aptitude Test I) sınavının 800 tam puanlık sözel ve sayısal bölümlerinden
başvurulan programın puan türünden en az 400 puan almak,
b. ACT (American College Test) sınavından en az 21 toplam puan almak,

c. GCE (General Certificate of Education) sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak
üzere en az 2 konuda A seviyesi puan almak,
d. IB (Uluslararası Bakalorya) diplomasına sahip olmak,
e. ABITUR (Genel Alman Yüksekokul Yeterliği) sınavından en az 4 puan almış olmak,
f. Ürdün ve Filistin’de Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) ile sözel ve dil dalında
(Literary Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 70 olmak,
g. Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13
olmak,
h. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavlarında (Gaokao) başvurulan programın
puan türünden en az 450 puan almak,
i. Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavında sayısal ve eşit ağırlıklı
puanla öğrenci kabul eden programlar için 210 üzerinden en az 190, diğer programlar için an az
170 puan almak,
j. Fransız Bakaloryası lise mezuniyet notu en az 12 olmak,
k. İran’dan başvuracak adaylardan Diploma Debirestan derecesi 20 üzerinden en az 12 ve
Pisdanesgahi final sınavlarından da 20 üzerinden en az 12 puan almak,
l. Senagal Bakaloryası’dan en az 12 puan almak,
m. Matura Belgesi ile Avusturya Hükümeti tarafından kabul görmüş Abıtur Belgesi’ne sahip olmak,
n. Kazakistan Ulusal Üniversite Testinden 100 üzerinden en az 80 almak,
o. TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz
madalya almış olmak gerekir.
p. Ayrıca, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin
başvuruda bulunabilmeleri için öncelikle YÖS’e girmeleri veya uluslararası geçerli sınav puanına
sahip olmaları, daha sonra da belirlenen tarihlerde yüksekokul tarafından yapılan Özel Yetenek
Sınavı’na girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.
Bu yönergede yer almayan ülkelerden yüksekokulumuza başvuracak yabancı uyruklu adayların,
ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarına giriş için gerekli olan minimum koşullara sahip olmaları
gerekir.
YÖS ve YÖS’ün eş değeri kabul edilebilecek üniversite giriş sınavı statüsünde olan uluslararası
sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. Lise bitirme statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri ise
sınırsızdır.
Başvuru için gerekli belgeler:
Madde 7- 1-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu
2- Bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin aslı
veya noter onaylı örneği
3- Lise Diploması: Lise diplomasının noter onaylı kopyası (İngilizce veya Türkçe dışındaki dillerde
ise tercümesi)
NOT: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik
Belgesi" kayıt sırasında istenecektir.
4- Resmi Transkript (Not Durumu Belgesi) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir
ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durumu belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları
gerekmektedir. Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe'ye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum
belgesi ile birlikte sunulmalıdır.
5- Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4.5 x 6 boyutunda

2 adet vesikalık fotoğraf
6- Ön kayıt ücret makbuzu
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 8- Yüksekokula başvuran yabancı uyruklu adaylardan; bu yönergenin 6.cı maddesinde
belirtilen giriş puanı türünden minimum puanı alanlar mülakat sınavına alınırlar. Bu sınav sonucu
başarılı bulunan öğrenciler, kontenjan dahilinde puan sırasına göre kabul edilirler. Özel Yetenek
Sınavı ile öğrenci alan programlara ise ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre özel yetenek
sınavı yapılarak alınırlar.
Sonuçların Duyurulması
Madde 9- Başvuru sonuçları internet ortamında yüksekokulun web sayfasında duyurulur. Ayrıca
yüksekokula kabul edilen yabancı uyruklu adayların başvuru evraklarında beyan ettikleri adrese bir
kabul mektubu gönderilir.
Adayların bu mektup ile birlikte Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları
gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka
gereklidir.
Türkçe Dil Düzeyi
Madde 10- Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, bu hakkı kazandıkları
yıldaki Türkçe dil düzeylerinin yeterli olması (C veya B düzeyi) gereklidir. Türkçe dil düzeyi yetersiz
(C) olan adaylar ise, izinli sayılacakları bir yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye
çıkarmakla yükümlüdürler.
Türkçe Sınavı Sonucuna göre düzeyler “C Düzeyi, Türkçe'si yeterlidir, öğrenime başlayabilir; B
Düzeyi, Türkçe'si kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlayabilir ve A Düzeyi, Türkçe'si yetersizdir;
bir yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra öğrenime başlayabilir” olarak ifade edilir.
Öğretim Dili
Madde 11-a-Öğretim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık öğretimi zorunlu olmayan programlara
kaydolanlar
Öğretim dili Türkçe olan bölümlere kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin, lisans
öğrenimlerine başlayabilmeleri için, YÖS, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Yüksekokulumuzda
aldıkları Türkçe testi puanının en az “B” olması gereklidir. Türkçe düzeyi “A” olanlar Türkçe
öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Ancak bu öğrenciler bir yıl içinde Türkçe düzeylerini (B)
seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Bu durumda olanlar, bir yıllık çalışma sonucunda TÖMER,
Yunus Emre Enstitüsü veya Yüksekokulumuz tarafından yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda en az
“B” aldıklarını belgelemek zorundadır.
YÖS dışındaki eşdeğer sınav belgesi ile kaydolan öğrencilerden, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü
veya Yüksekokulumuz tarafından yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda Türkçe düzeyi yeterli
görülenler lisans öğrenimine başlayabilirler.
b- Öğretim dili İngilizce olup hazırlık öğretimi zorunlu olan programlara kaydolanlar
Yüksekokul Yabancı Diller Birimi tarafından yapılan yeterlilik sınavını başaran veya yeterlilik
sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan ilgili mevzuat hükümlerince yeterli puan aldığını
belgeleyen öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar.
YÖS dışındaki eşdeğer sınav belgesi ile kaydolan öğrencilerin TÖMER tarafından yapılacak seviye

tespit sınavında Türkçe düzeyi yeterli görülenler İngilizce hazırlık öğrenimine, İngilizce hazırlık
yeterlik sınavında başarılı olunmuş ya da eşdeğer sınav belgesine sahip olanlar önlisans öğrenimlerine
başlayabilirler.
Türkçe düzeyi “A” olan öğrencilerden yeterlik sınavında başarılı olanlar veya eşdeğer sınav belgesine
sahip olanlar, lisans veya önlisans öğrenimlerine (başarılı olunmamış ya da belge yok ise İngilizce
hazırlık öğrenimine) başlamakla birlikte öğrenimleri süresince Türkçe düzeylerini en az “B” düzeyine
yükseltmekle yükümlüdürler.
Öğrenim Vizesi
Madde 12- Kayıt için öğrenim vizesinin bulunması zorunludur. Türkiye dışından gelen adaylar
öğrenim vizesini Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar İl Emniyet
Müdürlüklerinden alırlar. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul edilen adaylardan
yurtdışından başvuruda bulunanların isteği halinde yüksekokul tarafından kabul mektubu
gönderilebilir. Adaylar bu kabul mektubu ile en yakın Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim
Vizesi" alabilirler.
Öğretim Ücreti
Madde 13- Yüksekokulda öğretim ücrete tabidir. Öğretim ücreti her yıl Mütevelli Heyet
Başkanlığınca belirlenir ve ilan edilir.
Kayıt ve Kayıt için gerekli belgeler:
Madde 14- Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Birimi
Başkanlığı tarafından yapılır.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1- Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış
lise diplomasının Türkçe çevirisi
2- Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim
Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi”nin aslı
3- Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da
Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi
4- Sınav Sonuç Belgesinin aslı (Uluslararası sınav sonuç belgelerinin Ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı)
5- Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi
6- Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren belge
7- Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak "Öğrenim Vizesi"
8- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe Yeterlilik belgesinin Türkiye Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylanmış aslı
9- Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4.5 x 6 boyutunda
6 adet vesikalık fotoğraf
Diğer Hükümler
Madde 15- Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretim ile ilgili konularda Kapadokya Meslek
Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile yüksekokulun diğer yönetmelik ve yönerge
hükümlerine, disiplin ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne
tabidir.

Yürürlük
Madde 16- Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- Bu yönerge hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu müdürü yürütür.

APPLICATION FORM FOR FOREIGN STUDENTS
Please, type or print clearly:
Last name______________________________________________________________________________
First name _____________________________Middle name _____________________________________
Date of birth: _____ ______________ ______

Sex:

male

female

Mailing address:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Phone: _________________ Fax:_______________________________
e-mail: __________________________________
Permanent address: ______
Phone: _________________ Fax: __
e-mail: ________________________
Summary of Academic Background:

Dates of attendance

University /High school/etc.

Degree (Diploma) obtained

I intend to study at _______________________________________________________________________
1.

Turkish Language Proficiency:

A

B

C

Turkish language programmes I intend to pursue (if any):
During academic year

Summer courses

2.Information for visa support:
Citizenship _____________________________________ (if more than one, please indicate them using
comas)
Place of birth
_________________________ (country) _____________________________________ (city)
Permanently I live in
____________________________ (country) _________________________ (region)
Passport number ________________________ Date of issue:
____ (day) ___________ (month) ___ (year)
Valid until:
_____ (day) ___________ (month)___ (year)
Turkish Embassy/Consulate where you wish to obtain your visa:
______________________________ (country)
_____________________________ (city) Please indicate only countries and cities that have Turkish
Consulates
Proposed date of arrival to Turkey: _____ (day) _________________ (month) ______ (year)
Please, send the invitation letter to the named above mailing address.
Application Fee:
The amount to be paid will be deduced from the total tuition fee on registration to the college. It will
not be reimbursed in the event of failure of registration.
The application fee for the 2012-2013 academic year is 250$ to be deposited to the following account number:
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Garanti Bankası Ürgüp Şubesi
1041-9096111
IBAN: TR 67 0006 2001 0410 009 0961
Additional information:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
I declare that all the answers to this application are complete and accurate to the best of my knowledge
including the information on my academic background. I have been informed on the regulations of
admittance to the University and on the tuition fee. I am prepared to timely cover the expenses of studying
and living in Turkey. I am warned that failure to report all the complete and accurate information will
invalidate my application and my sult in invalidity of a degree obtained if admitted.

Date: _____(day)______________________(month)______________(year)
Signature ________________________________________

