KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan yabancı uyruklu adaylar, bu
duyuruda yer alan açıklamalara uymaları halinde, 2020-2021 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 edilmeyi gerektirmez.
2) 2020-2021 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) Başvurularda pasaport numarası esas alınmaktadır.
7) Hukuk Fakültesi Hukuk Programına başvuru yapılabilmesi için ortaöğretim mezuniyet notunun 100
üzerinden en az 90 olması gerekmektedir.
8) Başvuran her adayın diploma notu (lise ve dengi okullar) sistemde 100 üzerinden puana
dönüştürülecek olup, öğrencilerin ülkesinin 100’lük dönüşüm tablosunu sisteme yüklemesi
gerekmektedir.
9) Yurt dışından öğrenci kabulü için ülkelere göre kontenjan ayrılabilir. Ayrılacak kontenjanlar
Üniversite Senatosunca belirlenir ve öğrenci alımı ilanında yer alır. Programlara ayrılan ülke/ülkelerin
kontenjanlarına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, kontenjanı diğer program
ve/veya ülke kontenjanlarına Senato kararı ile aktarılabilir ya da ülke/ülkeler kontenjanları kaldırılabilir.
2019 başvurularında Suriye ve Türkmenistan uyruklu adayların yoğun olması nedeniyle ülkelere göre
homojen bir dağılımının sağlanması amacıyla programlara öğrenci alınırken (diğer ülke kontenjanları)
ülke kotası uygulanacak, aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, program kontenjanının
%30’unu geçmeyecektir.
10) Başvurular Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından, Akademik Takvimde
belirtilen tarihlerde https://obs.klu.edu.tr/oibs/foa_app/ adresinden online olarak alınacak; adaylar
tarafından kendilerinden istenen bilgiler doldurulacak, gerekli belgeler başvuru sistemine yüklenecek
(Lise Mezuniyet Notunu gösteren bir belge mutlaka yüklenmelidir), adayların beyanı üzerinden
yerleştirme işlemi yapılacak, asıl belgeler yerleştirme işleminden sonra kayıt esnasında istenecektir.
Başvuru esnasında sisteme yüklenen belgeler ile kayıt esnasında sunulan belgelerde farklılık olması,
kayıt esnasında beyana aykırı işlem tespit edilmesi halinde kayıt yapılmayacak ve tüm sorumluluk adaya
ait olacaktır.
11) Adayların başvuruları Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Değerlendirme, Kabul ve Yerleştirme
Komisyonu huzurunda Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden değerlendirilerek yerleştirme işlemi
yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri; ortaöğretim not ortalaması, yaş ve lise mezuniyet yılı yeni olan
öğrenciler esas alınarak yapılacaktır. Her iki adayın puanının eşit olması durumunda yaş ve lise
mezuniyet yılına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

12) Kırklareli Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) ve Yunus
Emre Enstitüsü’nün verdiği Türkçe düzeyini gösteren belge dışında hiçbir Üniversite veya kurumun
Türkçe Yeterlik belgesi kabul edilmeyecektir. Yerleşen tüm öğrenciler için, Türkçe Öğretim Uygulama
ve Araştırma Merkezince yapılacak olan Türkçe Seviye Belirleme Sınavı tarihleri ilgili Merkez
tarafından internet sayfasında ilan edilecektir.
13) Türkiye’deki Üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçları ile
başvuru kabul edilmediğinden, Üniversitemiz programlarına 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ulusal
lise bitirme veya olgunluk sınavı bulunmayan ülkelerden başvuru olması durumunda Yunus Emre
Enstitüsü’nün YÖS sonucuna göre yerleştirme kriterleri değerlendirilecektir. (Öncelikli olarak Yunus
Emre Enstitüsünün yaptığı YÖS’ten 75 ve üzeri puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır).
14) Yerleşen adayların öğrenci kabul mektupları internet ortamında http://yuo.klu.edu.tr linki üzerinden
Uluslararası Öğrenci Ofisi internet sitesinden duyurulacaktır.
15) Yerleştirme işlemleri başvuru formlarındaki beyanlar üzerinden yapılacak, kontenjanlar kadar asıl
aday ilan edilecek ve asıl belgeler kayıt esnasında teslim edilecektir. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat
olanlar kayıt yaptıramazlar, yanlış beyan, sahte belge ile kayıt yaptırmış olan adayların başvuru ve
yerleştirme durumu ortaya çıktığında kayıtları ve kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve
haklarında yasal işlem yapılır.
16) Programlara yerleşen adaylar, kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmazlarsa kayıt haklarını kaybeder.
17) Sağlık Yüksekokulu Ebelik Programına yalnız kız öğrenci alınacaktır.
18) Gıda Mühendisliği programında isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde ve ilgili koşulları sağlamak
şartıyla 8. Dönemde İntörn Mühendislik programı uygulanır.
19) İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık (İngilizce) programlarında öğretim dili
İngilizce’dir, İlahiyat programlarında öğretim dili en az %30 Arapça’dır.
Online başvuru formunu doldururken bir sorun ile karşılaşırsanız aşağıdaki iletişim bilgileri ile
bize ulaşabilirsiniz.
E-posta : yuo@klu.edu.tr,
oidb@klu.edu.tr

BAŞVURU KOŞULLARI
Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı mevzuatından alıntılanmıştır.
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 almak
suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen
mavi kart 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 geçenler/bu durumdaki
çift uyruklular,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (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 başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (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 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) Lise (ortaöğretim) not durum belgesi (transkript) başvuru sistemine yüklenmelidir.
NOT 1: Yerleştirme sonuçları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Uluslararası Öğrenci internet
sitesinde ilan edilip, kabul edilen adaylara başvuru yaparken beyan ettiği e-mail adresine bir e-posta
gönderilir. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmaz.
NOT 2: Başvuru başlangıç, bitiş tarihleri ve yerleştirme sonuçları ile ilgili tüm açıklamalar
http://yuo.klu.edu.tr internet sayfasından duyurulacaktır. Bir programa yerleştirilmiş öğrencilerin

Uluslararası Öğrenci Başvuru Sisteminden, Kabul Mektubu çıktısını almaları gerekmektedir. Bu Kabul
Mektubu’yla en yakın Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğu’ndan vize alınmalıdır. Bu vize Türkiye’ye
girişte ve Üniversiteye kayıtta gereklidir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Kesin kayıt için adayların şahsen veya aday adına alınmış noter vekaleti aslı (Toplu vekaletle işlem
yapılmayacak; velaketle kayıt talebi durumunda her öğrenci için ayrı vekalet istenecektir) ile Akademik
Takvimde ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik bulunanların kayıtları yapılmaz.
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 (Lise mezuniyet not ortalamasını gösterir belge) ve Transkriptin Türkçe Tercümesi’nin
aslı;
5) Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Programlarına yerleşen adaylar için 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);
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 tercümesinin
aslı. (Adayların Türkiye’de yasal ikametine, Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona
erenlerin kaydı yapılmayacaktır. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup, adaylar
ülkelerine ait süreyi konsolosluklarda, ilgili internet sayfasından veya İl Göç İdaresinden öğrenebilirler).
8) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt
örneği (Belgede ilk ve ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini gösteren ibare olmalıdır);
9) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip erkek adaylardan askerlik durum
belgesi;
10) 6 adet vesikalık fotoğraf (Her birinin arkasına adı ve soyadı yazılmış son 6 ay içerisinde çekilmiş
kişiyi tam olarak yansıtan 4,5x6 cm ebadında);
11) İlgili dönem öğrenim ücreti / katkı payının ödendiğini gösterir makbuz;
12) Adayın Üniversite eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge
(Taahhütname);
13) Türk uyruklu olup Başvuru Koşulları’ndaki 4’üncü maddenin (b) bendi gereği başvuran adaylar,
lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge (Mezun olunan okuldan
onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.);
14) 31 Ekim 2017 tarihinde imzalanmış “Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” 5.

maddesine istinaden, Azerbaycan uyruklu adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi
tarafından yapılan merkezi sınava girdiğini ve genel puanı 200’den az olmadığını ve en az dört dersin
her biri için ayrı olarak topladığı nispi puanı 10’dan az olmadığını gösterir belge;
15) Varsa Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe dil sertifikası;
16) 18 yaşından küçük olan adaylar için Muvafakatname ve Türkçe Tercümesi. (Belgede eğitim ve
ikamet izni alabileceği açıkça belirtilmeli ve apostil şerhli olmalıdır.)

