KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
EK KONTENJAN BAŞVURU KILAVUZU
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan yabancı uyruklu
adaylar, bu duyuruda yer alan açıklamalara uymaları halinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı
Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında eğitim görmek için online başvuruda
bulunabilirler.
ÖNEMLİ BİLGİLER:
1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Üniversitemizin
yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.
2) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında diğer Üniversiteler tarafından yapılan YÖS (Yabancı
Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı) yurt içi / yurt dışı sınav sonuçları ile başvurular kabul
edilmeyecek, lise (ortaöğretim) not ortalamasına göre başvurular kabul edilecek ve
kontenjanlara yerleştirme yapılacaktır.
3) Başvuran adaylardan herhangi bir başvuru ücreti talep edilmemektedir.
4) Başvuru evrakları arasında yer alan belgelerin mutlaka onaylı olması gerekmektedir.
5) Yapılacak tercih sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir.
6)
Başvurular Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından
https://obs.klu.edu.tr/oibs/foreign_app adresinden online olarak alınacak, gerekli belgeler
başvuru sistemine “jpeg” formatında yüklenecek, yerleştirme işlemleri adayların beyanları
üzerinden yapılacak, asıl belgeler yerleştirme işleminden sonra kayıt sırasında istenecektir.
Başvuru esnasında sisteme yüklenen belgeler ile kayıt esnasında sunulan belgelerde farklılık
olması durumunda adayların kayıtları yapılmayacak ve tüm sorumluluk adaya ait olacaktır.
7) Kesin kayıt işlemlerinden sonra boş kalan kontenjanlar için 2. ek yerleştirme başvuruları
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
8) Adayların başvuruları Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Değerlendirme, Kabul ve
Yerleştirme Komisyonu tarafından (Ortaöğretim not ortalaması, yaş ve lise mezuniyet yılı
yeni olan öğrenciler esas alınarak) değerlendirilecektir.
9) Üniversitemiz programlarına 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ulusal lise bitirme veya
olgunluk sınavı, bulunmayan ülkelerde ortaöğretim not ortalaması ile başvuru kabul
edilecek, Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
sonuçları ile başvuru kabul edilmeyecek ancak başvuru olması durumunda Yunus Emre
Enstitüsü’nün Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre yerleştirme kriterleri
değerlendirilecektir (Öncelikli olarak Yunus Emre Enstitüsü YÖS’ten 75 ve üzeri puan
alanlar değerlendirmeye alınacaktır).

10) Kırklareli Üniversitesi TÖMER'in ve Yunus Emre Enstitüsü’nün verdiği Türkçe düzeyini
gösteren belge dışında diğer kurumların Türkçe Yeterlik belgesi kabul edilmeyecektir.
Yerleşen tüm öğrenciler için, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından yapılacak olan Türkçe Seviye Belirleme Sınav tarihi genel akademik
takvimde belirlenmiştir.
11) Açılan programların kontenjanlarına başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması
halinde; Hukuk programı dışındaki programların kontenjanları, diğer program kontenjanlarına
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile aktarılır. Hukuk programında ise Yükseköğretim
Yürütme Kurulu kararı ile aktarılır. Hukuk Programına başvuru yapılabilmesi için
ortaöğretim mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 95 olması gerekmektedir.
Online başvuru formunu doldururken bir sorun ile karşılaşırsanız aşağıdaki iletişim bilgileri
ile bize ulaşabilirsiniz.
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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 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.
maddesinin 1. fıkrasında: “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 geçenler/bu
durumdaki çift uyruklular,
4) a) 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”

b) ) 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,
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 olacaklar,
yurt dışından öğrenci olmak için başvurabilirler.

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK ADAYLAR:
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de
tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip
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
olacaklar hariç),
3) Başvuru koşullarının 2 numaralı maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (4 numaralı maddedeki 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 tarihleri 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 Başvuru Koşulları’nın 2 numaralı
maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuruları kabul edilmez.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Başvuru Formu: Bu form internet üzerinden doldurulmalıdır. Yüklenilecek fotoğraf
başvuru yapan kişinin kendisine ait, “jpeg” formatında ve vesikalık olmalıdır.
2) Lise diploması ve tercümesinin onaylı fotokopisi başvuru sistemine yüklenmelidir.
(Diploma Türkçe değilse Türkçe onaylı tercümenin fotokopisi de eklenecektir. Diplomanın
alındığı okul, büyükelçilik, konsolosluk veya noter, onay makamı olarak kullanılabilir.
Onaysız olduğu takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır).
3) Uluslararası pasaportun, adayın fotoğrafının bulunduğu sayfanın ve Türkçe tercümesinin
fotokopisi başvuru sistemine yüklenecektir. (Noter veya tercüme bürolarında Türkçeye
çevrilmesi gerekmektedir).
4) İsteyen adaylar ortaöğretim not durum belgesini (transkript) başvuru sistemine
yükleyebilir.

Başvuru başlangıç, bitiş tarihleri ve yerleştirme sonuçları ile ilgili tüm açıklamalar bu
sayfadan duyurulacaktır. Bir programa yerleştirilmiş öğrencilerin Uluslararası Öğrenci
Başvuru Sisteminden Kabul Mektubu çıktısını almaları gerekmektedir. Bu Kabul Mektubuyla
en yakın Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğu’ndan vize alınmalıdır. Bu vize Türkiye’ye
girişte ve Üniversiteye kayıtta gereklidir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Üniversitemize kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler şahsen veya aday adına alınmış
noter vekaleti aslı ile akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri
tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Kabul Mektubu: Üniversitemize yerleştiğinizi gösterir belge. (Başvuru yaptığınız sistem
üzerinde ‘Sonuç Gör’ linkinden çıktı olarak alınacaktır.)
2) Başvuru Formu (Tercihleri gösteren form)
3) Lise Diploması ve Türkçe Tercümesinin aslı.
4) Transkript ve Türkçe Tercümesinin aslı.
5) Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Programlarına yerleşen adaylar tam teşekküllü
bir resmi veya özel hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi
engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu (sağlık kurulu
raporu) getirmek zorundadır.
6) Denklik Belgesi: Mezun olduğunuz okulun Türkiye’deki liselere denk olduğunu gösterir
belge. (Denklik numarası ve onay olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.) Denklik Belgesi
bulunduğunuz ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliklerinden veya Türkiye’deki İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinden alınabilir.
7) Uluslararası pasaportun, adayın fotoğrafının bulunduğu sayfanın fotokopisi ve Türkçe
tercümesi aslı.
8) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı
nüfus kayıt örneği.
9) 6 adet vesikalık fotoğraf. (Her birinin arkasına adı ve soyadı yazılmış son 6 ay içerisinde
çekilmiş kişiyi tam olarak yansıtan 4,5x6 cm ebadında)
10) İlgili dönem öğrenim ücreti / katkı payının ödendiğini gösterir makbuz.
11) Adayın Üniversite eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu
belirten belge (Taahhütname)
12) Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4. maddenin (b) bendi gereği başvuran adaylar,
lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek
zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını
kapsayan transkript alınmalıdır.)

