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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS-LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1: (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Ön lisans ve Lisans programlarına alınacak 

uluslararası öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler. 

 

Kapsam 

Madde 2: (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin 

seçimi, başvuru, sınav ve değerlendirme, kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3: (1) Bu yönerge, 

a) 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 

Kanun, 

b) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65’inci maddesi, 

c) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere 

İlişkin Kanunu’nun 7’nci maddesi”, 

d)  11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 sayılı kanunun 14/f 

maddesi, 

e)  Yüksek Öğretim Kurulu “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”, 
f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.07.2003 tarih ve 1296-14245 sayılı yazısı, 

g) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.01.2010 tarih ve 06-383-3269 ve 06-383-3270 sayılı 

yazıları, 

h) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2010 tarih ve 06-800-6165 sayılı yazısı, 

i) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.03.2010 tarih ve 06-1489-10212 sayılı yazısı, 

j) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06.06.2011 tarih ve 3733-023747 sayılı yazısı 

k) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.02.2013 tarih ve 1177-8033 sayılı yazısı gereği 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 4: (1) Bu yönergede geçen; 

a) Fakülte/Yüksekokul/MYO/: Uluslararası öğrencilerin başvuru yaptığı Karabük 

Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 

b) İkamet Tezkeresi: T.C. vatandaşı olmayanların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin 

verildiğini gösterir belgeyi, 

c) KBU: Karabük Üniversitesini, 

d) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

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

f) Rektörlük: Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü, 

g) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

h) Üniversite: Karabük Üniversitesini, 

ı) Uluslararası Öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Karabük Üniversitesine başvuru yapan, 

Karabük Üniversitesinde eğitim-öğretim gören ve/veya görmek isteyen uluslararası 

öğrenciyi, 
i) Koordinatörlük: Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü, 

j) Uluslararası Öğrenci Kabul Kayıt Komisyonu: Koordinatörlükten Sorumlu Üst 

Amir başkanlığında oluşturulan 5 kişilik Uluslararası Öğrenci Alım Komisyonunu, 

k) KBU -ULOS: Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavını ifade eder. 
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Uluslararası Öğrenci Statüsü 

Madde 5: T.C. veya KKTC vatandaşı olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının 

herhangi birisi T.C. veya KKTC olmayanlar Uluslararası Öğrenci statüsünde değerlendirilir. 

Başvuru Koşulları 

Madde 6:  

A) 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, (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.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu 

durumdaki çift uyruklularını 

d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil) 

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 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 edilir. 

B) Adaylardan, 

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

b) KKTC uyruklu olanların (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), 

c) A maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 

okullarında tamamlayanlar hariç) 

d) Uyruğundan birisi KKTC 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), 

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya A maddesinin b numaralı bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 
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f) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir 

yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin, 

g) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C. 

Hükümetince, yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim 

imkânlarından yararlandırılmış olanların ve Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi 

Programlarından mezun olan T.C. vatandaşlarının (Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi 

programlarında okurken yurtdışında ikamet edenler hariç) başvuruları kabul edilmez. 

h) T.C. vatandaşları Türkiye’de bir lise bitirmiş ise, daha sonra yurt dışında bir lise bitirmiş dahi 

olsalar, başvuru yapamazlar. Başvuru yapmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar. 

 

Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular 

Madde 7:  

a) Yükseköğretim Kurulunca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen 

Üniversitemiz ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak 

Uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar; Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün 

önerisi ile Üniversite Senatosunda karara bağlanarak YÖK tarafından çıkarılan kılavuzda 

yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur. 

b) Uluslararası öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru tarihi Karabük Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilir. Akademik takvime göre 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün uygun gördüğü yerlerde yapılacak olan sınavlara 

online başvurular alınır. Sınavlar ve online başvurular neticesinde kontenjanların 

dolmaması halinde akademik takvime uygun olarak dilekçe ile başvuru alınır. 

c) Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır. 

d) Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru ve tercih yapabilmeleri için Lise veya Dengi okul 

mezunu veya bu okulların son sınıf öğrencisi olmaları gerekir. 

e) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran Uluslararası öğrenci adaylarının 

ilgili programda kabul edilmeleri halinde ön kayıtları alınır. Bu adayların ilgili birimin 

yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıt yapılır. 

f) Uluslararası öğrenci alım sınavlarının yerleri, tarihleri Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenerek, uluslararası öğrenciler için açılacak ilgili hesaba yatırılır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Madde 8: 

a) Üniversitemizin Uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların, 

başvurularını, ön incelemelerini, sınav ve seçimleri ile sonuçlarının ilanını Uluslararası 

Öğrenci Koordinatörlüğü yapar. 

b) Yapılacak olan sınav veya online başvuruları neticesinde ön inceleme sonucunda başvuru 

koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne 

sunulur. 

c) Koordinatörlük tarafından yapılan sınavın sonucuna göre başvuru için yeterli puanı olan 

öğrencilerin yerleştirmesi gerçekleştirilir. Koordinatörlük tarafından KBU-ULOS sınavı 

sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için Üniversite Yönetim 

Kurulu Kararı ile diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Sınavı puanı, bulunduğu ülkede yapılan Üniversite Giriş Sınavı veya lise diploma puan 

üstünlüğüne göre online başvuru alınabilir ve yerleştirme yapılabilir.  

d) Başvurular sonucunda Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların 
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değerlendirme işlemlerini ilgili birim yürütür. 

e) Diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek 

değerlendirmeye alınır. 

f) Uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde aşağıdaki tabloda gösterilen puan ve şartlar esas 

alınır. 

g) Ülkesinde yapılan Üniversite sınav sonucuna göre müracaat edenler kendi 

büyükelçiliklerinden aldıkları sıralamalarını gösterir resmi belgeyle başvuru yapabilirler. 

 

 Tablo 1. Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (KBU -ULOS) veya Ortaöğretim 

Not Ortalaması (OÖNO) ile Öğrenci Alınacak Birimlere ait Asgari Puanlar 

 

Sıra 

No 

Sınav veya Yöntem Puan veya Şartlar 

 

1 

 

Karabük Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci 

Sınavına (KBU -

ULOS) Göre  

 

• Tıp Fakültesi için en az 95/100 puan 

• Diş Hekimliği Fakültesi için en az 90/100 puan 

• Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi için en az 50/100 

puan 

• Mühendislik Fakültesi için en az 50/100 puan 

• Edebiyat Fakültesi için en az 40/100 puan  

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için en az 40/100 

puan 

• İslami İlimler Fakültesi için en az 40/100 puan 

• İşletme Fakültesi için en az 40/100 puan 

• Orman Fakültesi için en az 40/100 puan 

• Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi için en az 40/100 puan 

• Fen Fakültesi için en az 40/100 puan 

• Safranbolu Turizm Fakültesi için en az 40/100 puan 

• Sağlık Bilimleri Fakültesi için en az 40/100 puan 

• Teknoloji Fakültesi için en az 40/100 puan 

• Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için en az 40/100 

puan 

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için en az 

40/100 puan 

• Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

için en az 30/100 puan 

• Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu için en az 

30/100 puan 

• Adalet Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan 

• Eflani Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan 

• Eskipazar Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan 

• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu için en az 

30/100 puan 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan 

• Yenice Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan 

 
2 

 

Ortaöğretim Not 

Ortalamasına 

 

• Edebiyat Fakültesi için en az 50/100 puan  

• İslami İlimler Fakültesi için en az 50/100 puan 
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(OÖNO) Göre • İşletme Fakültesi için en az 50/100 puan 

• Orman Fakültesi için en az 50/100 puan 

• Safranbolu Fethi Toker güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi için en az 50/100 puan 

• Fen Fakültesi için en az 50/100 puan 

• Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

için en az 50/100 puan 

• Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için en az 50/100 

puan 

• Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu için en az 

50/100 puan 

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için en az 

50/100 puan 

• Adalet Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan 

• Eflani Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan 

• Eskipazar Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan 

• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu için en az 

50/100 puan 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan 

• Yenice Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan 

 

 

h) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yapılan Karabük Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır. Karabük Üniversitesine kayıt yaptıran uluslararası 

öğrenciler talep etmeleri halinde, Üniversiteye kabul hakkı kazandıkları KBU-ULOS 

geçerlilik süresi içerisinde bir defaya mahsus program değişikliği yapabilirler. Program 

değişikliği için belirlenecek kontenjanın, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Üniversiteye 

verilen Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanının yüzde 15’ini geçmemesi esastır. 

Program değişikliği için belirlenen kontenjan ve başvuru takvimi Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. 

 

Yerleştirme 
Madde 9:  

a) Başvurusu kabul edilen adayların başvuru yaptıkları online sistemdeki kişisel sayfalarına 

kazandıkları program, kayıt yaptırabilecekleri tarih bilgileri ve kayıt için gerekli belgeler 

eklenir. 

b) Koordinatörlük tarafından ilan edilen takvimde yapılan yerleştirme işlemleri sonucu boş 

kalan kontenjanlara tekrar online başvuru kabul edilebilir. 

c) Değerlendirmeye esas alınan Tablo 1’de belirlenen esaslara göre diploma ve başarı 

puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

d) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısının, bu birime bağlı programların 

Uluslararası öğrenci kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçmemesi esastır. Ancak 

kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın 

başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilebilir. 

e) Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirtilen eğitim öğretim yılı için alınacak 

uluslararası öğrencilerden uyruklarına göre sınırlama getirilebilir. 

f) Karabük Üniversitesi Rektörlüğü uluslararası öğrenci kontenjanlarını doldurup 

doldurmamakta serbesttir.  

g) Sınav ve online başvuru ile kabul edilen adaylara kayıt tarihleri ve gerekli bilgilerin olduğu 
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bir mektup (Kabul Mektubu) online başvuru sistemine eklenir. Adaylar için ayrıca basılı bir 

evrak düzenlenmez. 

h) Uluslararası öğrenci adayı en fazla 5 programa müracaat edebilir. 

i) Koordinatörlük tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt 

hakkını kaybeder. 

j) Öngörülen kontenjanların dolmaması durumunda, uluslararası öğrencilerin online başvuru 

yapması koşuluyla Uluslararası Öğrenci Kabul Kayıt Komisyonu tarafından puan ve tercih 

üstünlüğü dikkate alınarak başvuru süresi dışında da öğrenci kabulü yapılabilir. 

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti 

Madde 10: (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden alınacak katkı 

payı ve öğrenim ücreti miktarları, Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim 

Kurulunca belirlenir. Bir programa kaydolan öğrenci, birinci yıl yatırdığı katkı payı ve öğrenim 

ücretini, kaydolduğu programın normal öğrenim süresi boyunca (Meslek Yüksekokulları için 2 yıl, 

Fakülte ve Yüksekokullar için 4 yıl, Diş Hekimliği Fakültesi için 5 yıl ve Tıp Fakültesi için 6 yıl) 

aynı miktarda ödemeye devam eder. Programı normal süresinde tamamlayamayan öğrenci, aynı yıla 

ait programın birinci sınıf öğrencilerinin ödemesi gereken katkı payı ve öğrenim ücretini öder. 

(2) Üniversitemize Uluslararası Öğrenci Kabul Kayıt kontenjanı ile kayıt yaptırdıktan sonra Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen uluslararası öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen 

öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. 

Öğrenim Vizesi 
Madde 11: 

a) Adayların adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri e-posta adreslerine gönderilen 

ve Türkiye'ye öğrenim amaçlı giriş işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak “Öğrenim Vizesi” 

almaları gerekmektedir. 

b) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen 

Uluslararası öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların 

çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz. 

Kayıtlar 

Madde 12: Kayıt işlemleri Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Kayıt 

evraklarının tamamlanması esastır. Evrakları eksik olanlara, tamamlaması için süre verilebilir. Bu 

durumda kayıtları yapılır. Kesin kayıt için aşağıdaki evraklar istenir; 

Kayıt Evrakı: 

a) Lise Diplomasının aslı (Türk Dış temsilciliklerinden Apostille yapılmış) ile noter ya da Türk 

Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi. 

b) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren 

ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden 

(Eğitim Ataşeliği) alınacak ‘Denklik Belgesi’nin aslı, 

c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, 

d) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, 

e) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği, 

f) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, 

g) Katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

h) Fotoğraf (4 adet), 

i) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir 

gelire sahip olduğunu gösteren resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname,  

j) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

k) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge, 
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l) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav 

sonuç belgesinin aslı, 

m) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet 

tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir 

örneğini kayıt tarihinden itibaren altı ay içerisinde ibraz etmesi zorunludur.)  

n) Herhangi bir bulaşıcı hastalık vb. şikâyetin olup olmadığını belgeleyen Sağlık raporu ve/veya 

aşı kartı 

Türkçe ve İngilizce Hazırlık Eğitimi 

Madde 13: (1) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü veya Uluslararası öğrenci değerlendirme 

komisyonunca belirlenen şartları yerine getiren öğrenciler durumlarına göre kayıtları alınarak Türkçe 

ve İngilizce hazırlık birimlerine yönlendirilir. 

a) Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce programlara kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce hazırlık 

sınıfı zorunludur. İlgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce hazırlık eğitimi ve 

muafiyetiyle ilgili Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü 

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidirler. 

b) (Değişik: 20.08.2019 tarih ve 2019/13-8 sayılı Karabük Üniversitesi Senato Kararı) “Eğitim 

dili %30 İngilizce ve Türkçe programlara kayıt yaptıran öğrenciler için Türkçe hazırlık sınıfı 

zorunludur. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, Türkçe dil seviyelerinin Avrupa Birliği Dil 

Portfolyosu (Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre C1 seviyesinden başarılı olmak zorundadır. 

İlgili seviyelerden başarılı olan öğrenciler kaydoldukları programlarında eğitim öğretime 

başlayabileceklerdir.  

c) (Değişik: 20.08.2019 tarih ve 2019/13-9 sayılı Karabük Üniversitesi Senato Kararı) “Eğitim 

dili %100 İngilizce programa kayıt yaptıran öğrencilerden İngilizce hazırlık sınıfında başarılı veya 

muaf olanlar, Türkçe hazırlık eğitimleri ile eş zamanlı olarak bölüm derslerini de alabilirler. Eğitim 

dili %100 İngilizce programa kayıtlı öğrenciler; Türkçe dil seviyelerinin Avrupa Birliği Dil 

Portfolyosu (Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre B2 seviyesinden başarılı olmadan mezun 

olamazlar.”  

d) Türkçe hazırlık sınıfından belgeyle muaf olmak isteyen öğrenciler Yunus Emre Enstitüsü veya T.C. 

Devlet üniversitelerinden alınan Türkçe dil kursu sertifika belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde 4 yıl boyunca öğrenim görüp başarıyla tamamlayanların aldıkları 

transkript belgeleri ve Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinin ön lisans (2 yıl) ve lisans (4 

yıl) programlarında örgün eğitim görüp diploma almaya hak kazananların transkript belgeleri ile 

Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Devlet Üniversitelerinin yaptığı Türkçe Yeterlilik Sınavlarında 

başarılı (100 üzerinden en az 60 puan, C1 seviyesi) olan öğrencilerin başarı/yeterlilik belgeleri 

geçerlidir. İlgili belgeler ile Üniversiteye kaydolduktan sonra dilekçe ile Karabük Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine (KBÜ TÖMER) başvururlar. İlgili başvurular 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından incelenir. Merkezin verdiği karar 

sonucu Türkçe hazırlık sınıfından muaf olan öğrencilerin bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

bildirilir. 

e) Yunus Emre Enstitüsü veya Devlet üniversitelerinden alınan Sertifika Belgelerinin üniversiteye 

kayıt tarihi itibariyle son 4 (dört) yıl içerisinde alınmış olması gerekir. 

f) Dil seviyelerini istenilen seviyede ibraz edemeyenler KBU TÖMER tarafından gerçekleştirilen 

muafiyet ve seviye belirleme sınavına girmek zorundadırlar. 

g) Türkçe yeterlik seviyeleri, KBU TÖMER tarafından yapılan Türkçe Muafiyet Sınavı sonucuna 

göre belirlenir. Bu sınavda Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(KBU TÖMER) tarafından hazırlanan ve Tablo 2’de gösterilen puan çizelgesi esas alınacaktır. 

h) İki yıl içerisinde Türkçe ve/veya İngilizce hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin 

üniversite ile ilişikleri kesilir. 
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Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBU 

TÖMER) Dil Düzeyleri Denklik Çizelgesi 

Tablo 2 

 
 

 
Puan Aralığı 

(100 üzerinden) 

 

 

 
Düzeyler 

 

 
Dil 

Seviyeleri 

 
 

 
Öğrenim Görecekler İçin KBU TÖMER 

Tarafından Kabul Edilen Yeterlilik 

Açıklamaları 

 

 

 
 

0-25 

 

 

 
 

Temel-1 

 

 

 
 

A1 

 

- Türkçeleri yeterli değildir. 

- Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır. 

- İzinli sayılacakları bir yılsonuna kadar 

Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar 
ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan 

sonra kaydedildikleri yükseköğretim 

kurumuna devam edebileceklerdir. 

 
26-60 

 
Temel-2 

 
A2 

 

- Türkçeleri yeterli değildir. 

- Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır. 

 

61-65 

 

Orta-1 

 

B1 

 

- Türkçeleri yeterli değildir. 

- Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklardır. 

 
66-80 

 
Orta-2 

 
B2  

(%100 İngilizce 

programlar için) 

 

- Türkçeleri yeterlidir. 

- Yükseköğretim kurumundaki öğretimine 

hemen başlayabilirler. 

 

 
81-100 

 

İleri 

(Yüksek) 

 

C1 

(%30 İngilizce ve 

Türkçe 

programlar için) 

 

- Türkçeleri yeterlidir. 

- Yükseköğretim kurumundaki öğretimine 
hemen başlayabilirler 

 

Genel Sağlık Sigortası  

Madde 14: 

(1) Uluslararası öğrenciler genel sağlık sigortalarıyla ilgili işlemleri mevzuat hükümlerine göre 

yürütülür. 

Tebligat 

Madde 15: 

(1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri e-posta adresine, cep 

telefonuna veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik 

adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine tebligat 

yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Öğrencinin beyan ettiği iletişim 

bilgilerini değiştirmesi halinde on beş gün içinde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinde 

güncellemekle mükelleftir. 
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Uluslararası Öğrencilerin Yükümlülükleri 

Madde 16: 

1) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan uluslararası 

öğrenciler genel kamusal mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu yasal 

yükümlülüklere uymayan, ülkemizde illegal faaliyet ve etik dışı davranışlar 

sebebiyle ceza alan ve/veya ikamet (oturma izinleri) iptal edilerek, durumları 

resmi yazıyla bildirilen öğrencilerin kayıtları, Uluslararası öğrenci 

Koordinatörlüğünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile silinir.  

2) Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin derslere devam 

zorunluluğu vardır. Mazeretsiz ders kaydı yapmayan öğrencilerin oturum izinleri 

iptal edilir.  

3) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile kayıt yaptıran öğrenciler açısından; 

Eğitimi Dili Türkçe olan programlar için, programlarının bölümlerine ilk ders 

kaydı yapıldıktan sonra mazeretsiz üst üste 2 (İki) yarıyıl ders kaydı yapmayan 

öğrenciler ve Eğitim dili İngilizce olan (%30 ve %100 İngilizce) programlar için 

İngilizce Hazırlık ders kaydı yapıldıktan sonra mazeretsiz üst üste 2 (İki) yarıyıl 

ders kaydı yapmayan öğrenciler Uluslararası öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi 

ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili programdan ilişiği kesilir. Kayıt 

yaptıran öğrencilere, kayıtlarının hangi koşullarda silineceği kayıt aşamasında 

bildirilir. 

4) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıtlı olan öğrenciler açısından; Kayıt 

tarihi itibari ile 4 (Dört) dönem üst üste mazeretsiz ders kaydı yapmayan 

öğrencilerin kayıtları, Uluslararası öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi ve 

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile silinir. 

5) Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra, başka bir üniversiteye kayıt yaptıranların 

kaydı başka bir işlem yapmaya gerek duyulmadan silinir. 

6) Üniversiteye kaydolduktan sonra, çeşitli sebeplerden eksik olan resmi evraklarını 

tamamlamayan öğrencilerin öğrenci sistemi uyarı için kapatılır. Eksiğin devam 

etmesi halinde kayıtları, Uluslararası öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi ve 

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile silinir.  

 

Disiplin işleri 

Madde 17: 

(1) Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümlerine göre yürütülür. 

Uluslararası Öğrenci Kabul Kayıt Komisyonu 

Madde 18: 

(1) Uluslararası Öğrenci Kabul Kayıt Komisyonu Rektör oluru ile görevlendirilen aşağıdaki 

üyelerden oluşur ve yeni üye görevlendirilinceye kadar görevlerini sürdürürler. 

Komisyon Başkanı : Koordinatörlükten Sorumlu Üst Amir 

Başkan Yardımcıları  : Uluslararası Öğrenci Koordinatörü 

Üyeler : Öğrenci İşleri Daire Başkanı, KBU TÖMER Müdürü, Strateji Daire 

Başkanı  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

Madde 19: 
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(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Karabük Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
 

Yürürlük 

Madde 20: (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. 

 

(2) 12/02/2020 tarih ve2020/03-8 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Karabük Üniversitesi Ön Lisans-

Lisans Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

Madde 21: (1) Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 

*** Bu Yönerge …./…./…… tarih ve …………… sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe girmiştir. 


