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1. AMAÇ 

Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi’ne yabancı öğrenci kontenjanından başvuracak adaylar ile 

ilgili koşulları ve yöntemleri belirlemek ve belgelemektir. 

 
2. KAPSAM 

Bu yönerge Koç Üniversitesi’ne yabancı öğrenci kontenjanından başvurmak isteyen tüm aday 

öğrenciler ile sürecin yürütülmesinden sorumlu birim ve kişileri kapsar. 

 
3. REFERANSLAR 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulmuş ‘Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Esaslar’ belgesi 

- Koç Üniversitesi Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü ‘Yabancı uyruklu Öğrenciler’ başlıklı 

web sayfası 

 
4. SORUMLULUKLAR 

4.1. Rektör: Bu yönergenin uygulatılmasından sorumludur. 

4.2. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Bu yönergenin hazırlanmasından ve 

Yükseköğretim Kurulu duyurularını takip ederek bu yönergede gerekli güncellemeleri 

yapmaktan sorumludur. 

4.3. Aday Öğrenciler: Yönergeyi okumak ve başvuru sürecindeki adımlara ve tarihlere uymaktan 

sorumludurlar. 

4.4. Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Bu yönergeye uygun şekilde başvuru yapan aday 

öğrencilerin başvurularını yürütmekten ve ilgili birimlere iletmekten sorumludur. 

4.5. Transfer ve Yabancı Öğrenci Komitesi: Aday öğrenci başvurularını Fakülte Dekanları ile 

birlikte değerlendirmekten sorumludur. 

4.6. Fakülte Dekanları: Aday öğrenci başvurularını Transfer ve Yabancı Öğrenci Komitesi ile 

birlikte değerlendirmekten sorumludur. 

 

5. TANIMLAR 

5.1. Aday: Koç Üniversitesi’ne yabancı öğrenci statüsünde başvurmak isteyen öğrenci 

5.2. YÖK: Yükseköğretim Kurulu 

5.3. KU-ÖİD: Koç Üniversitesi Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü 

5.4. KU-ÖİD İnternet Sayfası: http://registrar.ku.edu.tr/tr 

http://registrar.ku.edu.tr/tr
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 5.5. Akademik Takvim: http://registrar.ku.edu.tr/tr/academic-calendar 

 
6. TEMEL PRENSİPLER 

Çok kültürlülük ve çeşitliliğe olan güçlü inancı ile Koç Üniversitesi yabancı öğrenci başvurularını 

kabul etmektedir. 

 
 

7. YÖNTEM 

7.1. Kontenjan ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesi: 

Yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanları ve bu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti her yıl 

Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Üniversitenin belirlediği kontenjan önerisi YÖK 

tarafından belirlenen takvim çerçevesinde YÖK’e bildirilir. Kontenjanlar, bir önceki  yıl ÖSYS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların 

kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir. Yurtdışından öğrenci kabulüne 

ilişkin esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkânı bulunan, 

mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C. uyruğunda 

bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, 

Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların kontenjanının yüzde 10'unun 

aşılmaması gerekmektedir. İlgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ÖSYS 

kontenjanları ile birlikte yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının değerlendirilmesi 

önerilebilir. ÖSYS Ek Yerleştirme işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programlar yer 

alamaz. 

Öğrenci kontenjanları ve öğrenim ücretleri, Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü (KU-ÖİD) 

internet sayfasında Aday Öğrenciler bölümünde, Yabancı Uyruklu Öğrenciler başlığı altında 

duyurulur. 

7.2. Başvuru koşulları: 

7.2.1. Aşağıdaki koşulları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınır. 

7.2.1.1. Başvurduğu programda yurt dışından öğrenci kabulü için kontenjan ayrılmış 

olanların, 

7.2.1.2. Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları 

koşuluyla; 

7.2.1.2.1. Yabancı uyruklu olanların, 

7.2.1.2.2. 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 (mavi kart) sahibi 

http://registrar.ku.edu.tr/tr/academic-calendar
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 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 
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 kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar 

bulunmaktadır.) 

7.2.1.2.3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC 

vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

7.2.1.2.4. 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) 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) 

7.2.1.2.5. 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 değerlendirilmek üzere kabul edilir. 

 
7.2.2. Aşağıdaki koşullara sahip adayların başvuruları kabul edilmez. 

7.2.2.1.  Başvurduğu programa yurt dışından öğrenci kabulü için kontenjan 

ayrılmamış olanların, 

7.2.2.2. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

7.2.2.3. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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), 

7.2.2.4. Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (7.2.1.2.4 maddesindeki 

şartları sağlayanlar hariç) 

7.2.2.5. Uyruğundan birisi K.K.T.C. 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), 

7.2.2.6. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 
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 doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez. 

 
7.3. Yurtdışından yapılacak başvurularda kabul edilen diplomalar, sınavlar ve adayın bu 

sınavlarda elde etmesi gereken minimum puan bilgilerine KU-ÖİD internet 

sayfasındaki 
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 https://registrar.ku.edu.tr/en/international-students/ 

bağlantısından ulaşılabilir. Bu sınavlardan, lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların 

(Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama 

bulunmazken, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, vs.) geçerlilik 

süreleri iki yıl ile sınırlandırılır. Adayların başvuru için en az bir sınavın asgari koşulunu 

sağlamaları gerekmektedir. 

 
7.4. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin teslim edilmesi: 

Aday, başvuru için gerekli belgeleri ve istenen eklerin tümünü ilgili okul dönemi için duyurduğu 

son güne kadar KU-ÖİD’ye teslim etmeli veya ilgili başvuru sistemi üzerinden göndermelidir. 

Başvuru için belirlenen son gün bilgisine, gerekli belgeler listesine ve KU-ÖİD teslimat 

adresine; https://registrar.ku.edu.tr/en/international-students/ bağlantısından ulaşılabilir. Son 

başvuru tarihleri aynı zamanda üniversite akademik takviminde de yayınlanır. 

 
7.5. Başvuruların değerlendirilmesi: 

Başvurular Transfer ve Yabancı Öğrenci Komitesi ve Fakülte Dekanlıkları tarafından 

değerlendirilerek aday ile ilgili kabul veya ret kararı verilir. Gerekirse aday ile e-mail veya 

telefon aracılığıyla görüşme yapılır. 

 
7.6. Kayıt için gerekli belgeler: 

Koç Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, listesi KU-ÖİD internet sayfası 

üzerinden https://registrar.ku.edu.tr/en/international-students/ bağlantısıyla ulaşılabilen 

belgeleri, ilgili akademik yılın takviminde ilan edilen sürelerde KU-ÖİD’ye teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

 
7.7. Kontenjan aktarımı: 

Yurtdışından öğrenci kabul edecek programların kontenjanına başvuru olmaması veya 

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar; Hukuk ve 

Tıp programları  dışındaki diğer program kontenjanlarına, bir  önceki yıl  ÖSYS 

Yükseköğretim Programları  ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan  program 

kontenjanlarının %50’sini aşmamak şartıyla Koç Üniversitesi’nin ilgili kurulları tarafından 

aktarılabilir. Tıp ve Hukuk programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile 

aktarım gerçekleştirilebilir. 

https://registrar.ku.edu.tr/en/international-students/
https://registrar.ku.edu.tr/en/international-students/
https://registrar.ku.edu.tr/en/international-students/
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 7.8. Kabul edilen öğrenciler ile ilgili işlemler: 

Yurtdışından kabul edilen öğrencilere, Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri için kabul 

mektubu gönderilir. Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler, YÖK tarafından talep edildiğinde 

KU-ÖİD tarafından hazırlanıp YÖK’e gönderilir. 

 
7.9. Ara dönemde başvuran adaylar ile ilgili işlemler: 

Koç Üniversitesi ilgili kurullarının kabul etmesi halinde, ara dönemde başvuran ve başvuru 

şartlarını sağlayan adaylara ilişkin olarak; Koç Üniversitesi’nin bir önceki yıla ait 

yurtdışından öğrenci kabul kontenjanının 1/3’ünü aşmayacak şekilde, bir sonraki eğitim 

öğretim yılı için ön kabul mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlenebilir. Kabul edilen 

adaylar eğitim-öğretimlerine başvuru dönemini takip eden Güz yarıyılında başlayabilirler. 

     7.10. Kabul edilen öğrenciler için akademik ve ihtiyaca dayalı burs  

 

7.10.1. Akademik burs ve İhtiyaca dayalı burs üniversitenin lisans bölümlerine uluslararası 

öğrenci olarak yerleşmiş öğrencilere verilebilir. Bu burs sadece öğrenim ücretini 

kapsar. Öğrencinin üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapması 

durumunda burs devam edebilir. 

 

7.10.2. Uluslararası öğrenciler için bursa esas normal eğitim-öğretim süresi Yabancı Dil 

Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (4 yarıyıl) artı 

8 yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı 12 yarıyıl); Hazırlık 

Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için 8 yarıyıldır (Tıp 

Fakültesi için 12 yarıyıldır); çift ana dal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık 

Programı süresi artı 10 yarıyıldır (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı 14 

yarıyıldır). 

 

7.10.3. Uluslararası öğrenci bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, finansal durumlarında 

olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde Koç Üniversitesi tarafından verilen başka 

bir bursa başvuramazlar. 

 

7.10.4. Burs Komitesi’nin tavsiyesi üzerine akademik ve ihtiyaç bursları ilgili yürütme 

kurulu tarafından aşağıdaki disiplin veya finansal nedenlerle sonlandırılabilir. 

 

Disiplin Cezaları: Herhangi bir disiplin cezası almış olması 

 

Finansal Nedenler: Öğrencinin burs başvurusu için sağladığı bilgilerin yanlış ya da eksik 

olması veya öğrencinin   taşınabilir/taşınmaz   varlıkları   hakkındaki   değişikliklerden   

üniversiteyi   haberdar etmemesi 

 

7.10.5. Koç Üniversitesi lisans programlarına kabul almış ve taraflarla imzalanmış ikili 

anlaşmalar (devlet kurumları, şirketler, kuruluşlar ve diğerleri) altında burs almaya 

hak kazanmış uluslararası öğrenciler, burs anlaşmasının içeriğinde tanımlanmış 
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 kural ve düzenlemelere tabidirler. 

 

 

8. KAYITLAR 

 
KU-ÖİD, yabancı öğrenci kontenjanından başvuru yapan adayların bilgilerini arşivler. 

 
9. GÖZDEN GEÇİRME 

 
Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleme sorumluluğu Akademik İşlerden Sorumlu Rektör 

Yardımcılığı birimine aittir. Gözden geçirme her yıl Nisan ayında yapılır. 

 
10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU 

 
 

Değişen 

sayfa 

Tarih Değişiklik Değişikliği yapan 

 03.06.2013 Yeni Yayın  
Akademik İşlerden 

Sorumlu Rektör 

Yardımcılığı 
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Dağıtım (İlgili Bölümler) 

 
Tüm Koç Üniversitesi 

Birimleri 

Uygunluk Onayı (Akademik İşlerden 

Sorumlu Rektör Yardımcısı): 

Yürürlük Onayı (Rektör) : 

 


