
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI 

UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Teknik Üniversitesine bağlı ön lisans ve 

lisans programlarına yurt dışından veya yabancı uyruklu adayların başvuruları ile kayıt-kabul 
koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Konya Teknik Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans 

programlarına yurt dışından veya yabancı uyruklu adayların başvuruları ile kayıt-kabul 
koşullarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek 
isteyen üniversitelerin 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilen 
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanarak hazırlanmıştır. 
  Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Birim: Konya Teknik Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokullarını, 
b) İkametgâh Belgesi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini 

gösteren belgeyi, 
c) Kabul Komisyonu: Yabancı Uyruklu-Yurt dışından Öğrenci Kabul Komisyonunu, 
ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 
d) Öğrenci: Konya Teknik Üniversitesine bağlı birimlere bu yönerge esaslarına göre 

kabul edilen öğrenciyi, 
e) Program: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunulan 

akademik faaliyeti, 
f) Rektörlük: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü, 
g) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu, 
h) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni, 
i) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı 
MADDE 5- (1) Öğrenci kabul etmek isteyen ön lisans ve lisans programlarına 

kontenjan ayrılabilir. Kontenjanlar, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek 
şekilde, birimlerin önerisi ile Rektörlükçe belirlenerek Yükseköğretim Kurulunun onayına 
sunulur. 

(2) Kontenjanlar ve başvuru tarihleri Konya Teknik Üniversitesi (www.ktun.edu.tr) web 
sayfasında ilan edilir. 

Başvuru koşulları 
MADDE 6- (1) Lise son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları 

koşuluyla başvurusu kabul edilecek adaylar: 
a) Yabancı uyruklu olanlar, 
b) 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 
ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (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 Kanununu incelemelerinde yarar 
bulunmaktadır), 

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

1) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 
öğrencilerden ise ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanlar, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların 
yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir 
ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

ç) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’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 olacak KKTC uyruklu öğrencilerdir. 

(2) Aşağıdaki durumlardan birinin olması durumunda adayların başvurusu kabul 
edilmez: 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 
tamamlayanlar,  

b) KKTC uyruklu olanlar, (ortaöğreniminin (lise) 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 olanlar veya olacaklar 
hariç), 

c) Yönergenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinde tanımlanan doğumla ilk 
uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (birinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendindeki şartları 
sağlayanlar hariç), 

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular, (ortaöğreniminin (lise) 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 olacaklar hariç), 

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya Yönergenin 6. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular. 

(3) Öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde 
üniversitelerin öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanan sınavların geçerlilik süreleri: 

a) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süre sınırı olmadan geçerlidir. 
b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri iki yıldır. 
(4) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. 
(5) Başvurular; Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ilanda 

belirlenen tarihler arasında, başvuru için gerekli olan belgeleri süresi içerisinde teslim etmek 
şartıyla, kişisel olarak ya da posta yolu ile yapılır. Başvuruda bir tercih formu doldurulur ve 
aday en fazla üç bölüm için tercih yapabilir. 

(6) Başvuruların kabulünde, evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır, 
postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmaz. 



Öğrenci kabulünde geçerli sınavlar 
MADDE 7- (1) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede EK-

1’deki tabloda belirtilen sınav türleri dikkate alınır. Konya Teknik Üniversitesi Senatosu 
tarafından ilgili eğitim-öğretim yılı için kabul edilen ve Devlet üniversitelerince yapılan 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, sınav tarihini izleyen 2 (iki) eğitim-öğretim yılı için 
geçerlidir.  

(2) Kontenjanlara, belirlenen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilir.  
Başvuru için gerekli belgeler 
MADDE 8- (1) Başvurular aşağıdaki belgelerle yapılır:  
a) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu (Üniversite web sayfasından 

ulaşılabilir), 
b) Lise diploması ve Denklik Belgesi, 
c) Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş kopyası, 
ç) Son iki yıla ait sınav sonuç belgesi, 
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, 
e) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, 
f) Son altı aya ait üç adet biyometrik (pasaport standardında) fotoğraf, 
g) Üzerinde başvuru yapan adayın, alıcı posta adresi yazılı zarf, 
ğ) Adayların Üniversitede eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde 

bir gelire sahip olduğuna dair taahhütname. 
Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi 
MADDE 9- (1) Başvurular Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

başkanlığına yapılır. Konya Teknik Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup 
doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda, bölümler arası kontenjan aktarımı yapılabilir. 
Bu durumda kontenjan aktarılacak bölümün Bölüm Kurulunun onayı gerekir. 

(2) Başvuru için kullandığı sınav sonucu ve puanı yönergenin ekinde (EK-1) belirtilen 
puanlardan daha düşük olanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz. 

(3) Yerleştirmede öncelikle Konya Teknik Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği Devlet 
üniversitelerince yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınav sonuçları dikkate alınır.  

(4) Adayların başvuruları, Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. 
(5) Kabul Komisyonu, başvuruların değerlendirilmesinde, adayların ekli listede yer alan 

sınavlardan başvuru yaptığı sınavın ilgili Birim için istenen taban puanını dikkate alarak 
sıralama yapar. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek listeler oluşturulur. Değerlendirmede 
eşitlik olması halinde adayların lise diploma notu dikkate alınır. 

(6) Kabul Komisyonu kararları, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir ve ilan 
edilir 

 
(7) Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet üniversitelerinden ilgili yıl için yurt dışından 

öğrenci kabulü ile ilgili sınav yapan Üniversitelerin sınav sonuç belgelerinde doğrulama 
kodunun olmaması halinde sınav sonuçları değerlendirmeye alınmaz ve adayın başvurusu 
geçersiz sayılır. 

Sonuçların Duyurulması ve Kayıt 
MADDE10– (1) Başvuru sonuçları Üniversitenin www.ktun.edu.tr ve ilgili birimin web 

sayfasında duyurulur. 
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için “Kabul Mektubu “düzenlenir. 
(3) Kayıtlar ilgili birim tarafından yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. 

İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz. 
MADDE 11– (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) 

Türk Dış Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. 



(2) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünden İkamet İzni Belgesi alırlar. 

(3) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: 
a) Ortaöğrenimini (lise) Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak 

isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların 
çocukları, 

b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. 
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar 
(5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil), 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular 
ile T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanlar, (Ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 
okullarında tamamlayanlar dahil). 

(4) Boş kalan kontenjanlar Konya Teknik Üniversitesi ilgili birim web sayfasında ilan 
edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları Konya Teknik Üniversitesi ilgili birim öğrenci işleri 
tarafından (Yedek öğrenci kayıt sıralaması ve yedek öğrenci kayıt hakkı zaman aralığı takvimi 
uyarınca) yapılır. 

(5) Kayıt evrakı şunlardır: 
a) Lise diplomasının aslı, 
b) Diploma denklik belgesi, (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış 

Temsilciliklerden alınır), 
c) Not Durumu Belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden 

ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi, 
ç) Pasaportun noter tasdikli kopyası veya fotokopisi, (pasaportun aslı fotokopisi ile 

birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır), 
d) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası veya 

fotokopisi, (öğrenim vizesinin aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce 
onaylanır), 

e) İkamet İzni Belgesi, (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci 
bürosuna teslim edilmesi şarttır), 

f) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
g) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı, 
ğ) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift 

uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, 
h) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanlardan (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 
okullarında tamamlayanlar dahil) transkript (karne), 

ı) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu, 
i) Fotoğraf (6 adet), 
j) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, 
k) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi. 
Eğitim-Öğretim 
MADDE 12– (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretim ile ilgili konularda 

Konya Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Lisans 
eğitimine başlayabilmek için öğrenciler öncelikle Türkçe düzeylerinin yeterli olduğunu 
belgelemelidir. Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri, YÖK tarafından 
kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER, vb.) alınan başarı belgesine göre 
belirlenir. 

(2) Düzeyler şunlardır: 
a) (A) ve (B) düzeyi; Türkçe düzeyi yetersizdir. 



b) (C1) ve üzeri düzeyde; Türkçe düzeyi yeterlidir. 
(3) Türkçe düzeyleri yetersiz olan öğrencilere, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre verilir. 

Bir yıllık süre sonunda Türkçe’sini yeterli düzeye getiremeyen öğrencilerin kayıtları silinir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Konya Teknik 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, 
Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır. 

Genel hükümler 
MADDE 14– (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi 

ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları 
yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu 
adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler 
hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. 

Yürürlük 
MADDE 15– (1) Bu Yönerge Konya Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16– (1) Bu Yönerge hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 
 

  

  

 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



EK-1: 
Kabul Edilen Sınav ve Asgari Koşullar 

 

* Yerleştirmede öncelikle Konya Teknik Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği Devlet 
üniversitelerince yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınav sonuçları dikkate alınır.  

  
 
 

SINAV ADI* 
FAKÜLTELER 
İÇİN TABAN 

PUANI 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

İÇİN TABAN 
PUAN 

İlgili eğitim-öğretim yılında Konya Teknik Üniversitesi 
Senatosu tarafından kabul edilen ve Devlet 
Üniversitelerince Yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
 

50 40 

ABITUR 2.5 4 

ACT 
(American College Test) 

24 20 

BACCALAUREATE FRANCE 
(Fransız Bakaloryası) 

15 10 

GCE 
(General Certificate Education) 
A Seviyesi 

Alanı ile ilgili en 
az 3 konuda A 

Seviyesi 

Alanı ile ilgili en az 
1 konuda A 

Seviyesi 

IB (International Baccalaureate) 30 28 

MATURA 2.5 4 

SAT 1 
(Scholastic Aptitude Test) 

1100 toplam puan 
ve matematik 
testinden 600 

puan. 

1100 toplam puan 
ve matematik 

testinden 500 puan. 


