KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2021 – 2022 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
YURT DIġINDAN KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI, KOġULLARI VE
BAġVURU KILAVUZU
BAġVURU KOġULLARI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek
Uluslararası Öğrenci Programı adayları; milliyet, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın
üniversitenin bütün alan ve dallarında öğrenim görebilirler. Bu programlara öğrenci seçimi,
Yükseköğretim Kurumunun belirlediği temel esaslar çerçevesinde aşağıdaki başvuru koşullarına
göre yapılacaktır.
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koĢuluyla:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından, 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) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların,
4) a)01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime (lise) devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
b)01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime (lise) başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise)
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 edilecektir.
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b) Adaylardan;
1) T.C.

uyruklu

olup

ortaöğreniminin

(lise)

tamamını

Türkiye’de

veya

KKTC’de

tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) Madde 6-a.2’ de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (A maddesinin 4
numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C.
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları 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 öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya Madde 6-a.2’ de tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C olan çift uyrukluların,
6) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir
yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,
7) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almış
olanların, başvuruları kabul edilmeyecektir.
BAġVURU ĠġLEMLERĠ
Üniversitemize yapılacak olan başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla
gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, sisteme
yüklenen başvuru evraklarının tamamı Türk Dış Temsilcilikleri yada noter tarafından onaylanmış
olması gerekmektedir. Tercüme Bürolarında yapılan onaylama işlemleri değerlendirmeye
alınmayacaktır. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanlıĢ bilgi içerdiğinin
anlaĢılması durumunda adayın baĢvurusu geçersiz sayılır.
KAYIT
Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt için adayın şahsen
başvurması veya yasal temsilcisi tarafından başvuru yapılması gerekmektedir.Eksik evrakı olan
öğrencilerin kayıtları yapılmaz. Kesin kayıt için aşağıdaki evraklar istenir:
Kayıt Evrakları:
1) Ortaöğretimini Türkiye Cumhuriyeti dışında tamamlayan adaylar için yurt içinde il milli
eğitim müdürlüklerinden, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak
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denklik belgesi,
2) Mezun durumda olan adayların lise diplomasının aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Lise son sınıfta
okumakta olan adaylar mezun olabileceğine dair onaylı belge getireceklerdir.)
3) Transkript / Not Durum Belgesinin aslının noter
Büyükelçiliği/Konsolosluğundan

onaylı

Türkçeye

ya da Türkiye Cumhuriyeti

çevrilmiş

örneği,

(Kazakistan

ve

Türkmenistan uyruklu adayların transkriptleri diploma ile birlikte olduğundan ayrıca bir belge
getirmeyeceklerdir.)
4) 18 yaş altındakiler için:
a) Apostilli doğum belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği /
Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği,
b) Anne veya babadan birisi yanında değil ise olmayan ebeveynin apostilli muvaffakatname
belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı
Türkçeye çevrilmiş örneği,
5) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi(Varsa),
6) Türkçe Yeterlik Belgesi (Varsa),
7) Pasaport veya resmi makamlardan alınan kimliğinin aslı,
8) 4 adet fotoğraf,
9) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav
sonuç belgesinin aslı,
10) Varsa, bölüm ve programlar tarafından kesin kayıtta istenen diğer özel belgeler.

TÜRKÇE YETERLĠK VE HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ
Üniversitemizce yapılacak olan Türkçe Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’ndan başarılı olamayan
veya sınava katılmayan öğrenciler KARDİL bünyesinde Türkçe hazırlık eğitimi almak zorundadır.
Türkçe hazırlık eğitimine ait kurs ücretleri KARDİL tarafından belirlenir ve ilan edilir. Türkçe
yeterlik ve hazırlık eğitimi aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür.
1) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenir. Türkçe Yeterlik Belgesi
olarak Yunus Emre Enstitüsü, TÖMER Kursu Başarı Belgeleri veya Üniversitemizin yapmış
olduğu Yeterlik ve Düzey Belirleme sınav sonuç belgeleri geçerlidir. Yunus Emre Enstitüsü
veya TÖMER belgelerinin, üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış
olması gerekir. Bu belgelerin uygunluğu, KARDİL tarafından belirlenir.
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2) Türkçe Yeterlik Belgesini ibraz edemeyen öğrenciler, KARDİL tarafından yapılacak olan
Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’na girmek zorundadır. Değerlendirmede KARDİL
tarafından hazırlanan denklik çizelgesi (Tablo-1) esas alınacaktır.
3) Yeterlik Belgesi’ni ibraz edemeyen, yapılacak olan Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’ndan
başarılı olamayan veya sınava katılmayan öğrenciler KARDİL bünyesinde Türkçe hazırlık
eğitimi almak zorundadır. Türkçe hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Bu süre sonunda
başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir ve bu süre eğitim- öğretim süresinden
sayılır. Türkçe hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır. Öğrencilerin Türkçe hazırlık
eğitiminde devamsızlıktan kalmaları hâlinde kayıtları silinir.
4) Çeşitli sebeplerle başka bir devlet üniversitesine bağlı TÖMER’de Türkçe hazırlık eğitimi
almak isteyenler, KARDİL’den ayrıldıktan sonra 30 gün içinde kayıtlarını ve yerlerini ibraz
etmekle mükelleftirler. Belgelerini ibraz eden öğrencilerin kayıtları bir yıl süreyle
dondurulmuş sayılır. Bu öğrenciler Türkçe Yeterlik Belgesi’ni temmuz ayının son iş günü
mesai bitimine kadar KARDİL’e teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde kayıtları silinir.
5) Türkçe hazırlık eğitimi alan öğrencilerin başarı durumları KARDİL tarafından hazırlık eğitimi
sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
Tablo-1: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (KARDĠL) Dil Düzeyleri Denklik Çizelgesi
Puan Aralığı
(100
Düzeyler
üzerinden)

Avrupa Birliği Dil
Portfolyosuna Bağlı
OluĢturulmuĢ
Dil Düzeyleri

0-25

Temel-1

A1

26-60

Temel-2

A2

61-65

Orta-1

B1

66-74

Orta-2

B2

75-80

Orta-3

B3

81-100

İleri
(Yüksek)

C1

Öğrenim Görecekler Ġçin TÖMER Tarafından
Kabul Edilen Yeterlik Açıklamaları
- Türkçeleri yeterli değildir.
- Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır.
- Türkçeleri yeterli değildir.
- Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır.
- Türkçeleri yeterli değildir.
- Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır.
- Türkçeleri yeterli değildir.
- Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır.
- Türkçeleri kısmen yeterlidir.
- Yükseköğretim kurumandaki öğretimine
başlayabilirler. Ancak öğretimlerinin yanında
en az bir dönem Türkçe dil eğitimi almak
zorundadırlar.
- Türkçeleri yeterlidir.
- Yükseköğretim kurumundaki öğretimine
hemen başlayabilirler.
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2021-2022 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ PROGRAMI
BAġVURU, DEĞERLENDĠRME SINAVI VE KAYIT TAKVĠMĠ
2021-2022 EDUCATION-ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM
APPLICATION, ASSESSMENT EXAM AND REGISTRATION CALENDAR

Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru Tarihleri (*)
International Studend Program Application Date(*)

15 Mart – 01 Temmuz 2021
15 March - 01 July 2021

Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı
Announcement of Candidates Whose Application is Admitted

02 Temmuz 2021
02 July 2021

Ölçme Değerlendirme Sınavı (Türkiye) (**)
Assessment Exam (Turkey)(**)

05 Temmuz 2021 (Saat:10.00)
05 July 2021 (10:00 o'clock)

Özel Yetenek Sınavı (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan
programlara başvuran adaylar için)
Special Talent Exam (For applicants who apply for programs that
admit students by the Special Talent Exam)

05 Temmuz 2021 (Saat: 15.00)
05 July 2021 (15:00 o'clock)

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
Announcement of Assessment and Acceptance Results

06 Temmuz 2021 (Saat:11.00)
06 July 2021 (11:00 o'clock)

Kayıt Hakkı Kazananların Türkçe Yeterlik Sınavı
Turkish Proficiency Exam for Candidates Who Admitted to
Register

06 Temmuz 2021 (Saat:15.00)
06 July 2021 (15:00 o'clock)

Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihi
Final Registration Date of Admitted Candidates

07 Temmuz - 30 Temmuz 2021
07 July - 30 July 2021

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi
Final Registration Date of Reserve Candidates

02 Ağustos - 04 Ekim 2021
02 August - 04 October 2021

(*) Kontenjanların dolmaması halinde 04 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru ve kayıt işlemleri devam
edecektir. / If the quotas are not filled, application and registration procedures will continue until
04th October 2021.
(**) Yurt dışında farklı merkezlerde yapılacak olan sınavların yeri, tarihi,kabul-kayıt takvimi ve
koşulları ayrıca ilan edilecektir. / The location, date, acceptance-registration schedule of the
assessment exams to be held in different centers in abroad and conditions will be also be announced.

Online Başvuru İçin Tıklayınız. / Click Here To Apply Online.
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