HOCA AHMET YESEVİ
ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesine Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden
öğrencilerin kabulü, seçimi ve yerleştirilmesi ile bu öğrencilere sağlanacak burslarla ilgili
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesine Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden
öğrencilerin kabulü, seçimi ve yerleştirilmesi ile bu öğrencilere sağlanacak burslarla ilgili iş
ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi Tüzüğünün 8 (c) ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Göçmen/Oralman: Kazakistan dışındaki ülkelerden gelen Kazak asıllı kişileri,
b) Grant: Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından eğitim-öğretim
giderleri ve aylık bursları karşılanan öğrenci kontenjanlarını,
c) Kabul Komisyonu: Görevlendirildiği ülke veya bölgede öğrenci seçimini yürüten
komisyonu,
d) Koordinasyon Komisyonu: Üniversite ile ilgili ülke ve topluluklar arasındaki
yazışmaları yürüten, öğrenci seçimini ve yerleştirmesini sonuçlandıran komisyonu,
e) MTS: Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan Milli
Test Sınavını,
f) Mütevelli Heyet: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli
Heyetini,
g) ÖSYM: Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) ÖSYS: Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
i) Rektör: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörünü,
j) Rektör Vekili: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör
Birinci Yardımcısını,
k) Rektörlük: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne Dair Usul ve Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Her eğitim-öğretim yılı için, öğrenci seçimi yapılacak ülke ve
topluluklar ile bu ülke ve toplulukların öğrenci kontenjanları Rektörlüğün teklifi üzerine
Mütevelli Heyet kararı ile Mart ayına kadar belirlenir.
(2) Kazakistan Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için öğrenci seçimi, MTS sonuçlarına
göre yapılır.
(3) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için öğrenci seçimi, ÖSYM tarafından
ÖSYS ile yapılır.
(4) Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki diğer ülkelerden
Üniversiteye kabul edilecek öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan sınav puanlarına veya
lise not ortalamasına göre Koordinasyon Komisyonunca seçilir.
(5) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan doldurulamayan kontenjanlar için,
belirlenen ülke ve topluluk kontenjanlarına riayet edilmek şartıyla, Rektörlükçe yeni öğrenci
seçimleri yapılabilir. Yapılan yeni seçimlerle kontenjanların dolmaması hâlinde, Rektörlüğün
teklifi, Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile toplam kontenjanı aşmamak kaydıyla ülke ve
topluluk kontenjanları arasında aktarma yapılabilir.
(6) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları kontenjanlarına göçmen/oralman
öğrenci adayları kabul edilmez.
(7) Grant kapsamındaki yukarıdaki öğrenciler dışında Taraf Devletlerden veya diğer
ülkelerden ücretli öğrenci alınabilir; ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ÖSYM
tarafından ÖSYS ile yerleştirilmeleri gerekir. Ücretli okuyacak öğrenci kontenjanı,
Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca belirlenir. Ücretli olarak kabul
edilen öğrenciler hazırlık sınıfı dâhil bütün sınıfları ücretli olarak okur. Öğrencilerin
ödeyeceği ücretler Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak Rektörlük tarafından
belirlenir. Ücretli öğrenci seçimi yukarıdaki usul çerçevesinde Rektörlük tarafından
görevlendirilen Koordinasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Ücretli kabul edilen
öğrencilere Üniversite tarafından burs ve yol parası ödenmez.
(8) Üniversiteye kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerde, Kazakistan Cumhuriyeti
veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki lise ve dengi okullara eş değer okullardan mezun olma
şartı aranır.
(9) Öğrenci seçimleri her yılın Haziran ve Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilir.
(10) Posta ve internet üzerinden şahsen yapılacak başvurular dışında, Türk
Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci seçimi, Üniversite ve ilgili ülkenin eğitim
kurumları veya sivil toplum örgütleri arasında imzalanan sözleşmeye göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Seçimi
Öğrenci seçim usulü
MADDE 6- (1) Öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi, Rektörlükçe kurulan Koordinasyon
Komisyonu tarafından yürütülür. Koordinasyon Komisyonu; Hazırlık Dil Öğretim Merkezi
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Müdürü, Hazırlık Dil Öğretim Merkezi Müdür Yardımcısı, yabancı uyruklu öğrenci
işlerinden sorumlu görevli, Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü ve Mütevelli Heyet
Başkanlığınca uygun görülen bir kişiden oluşur. Mütevelli Heyet Başkanlığınca
Koordinasyon Komisyonuna katılacak olan üye sadece öğrenci adaylarının başvurularının
değerlendirilmesi aşamasında görev yapar.
(2) Öğrenci adaylarının başvuru belgelerini teslim alma ve Koordinasyon
Komisyonuna teslim etme işlemleri, Kabul Komisyonu tarafından yürütülür. Kabul
Komisyonu; Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetlerinin eğitim sistemini bilen
Üniversite personelinden oluşur.
(3) Koordinasyon Komisyonunun başvuru işlemlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Kabul Komisyonlarını ve öğrenci seçimini yapacakları ülke ve toplulukları
belirleyerek Rektör ve Rektör Vekilinin onayına sunar.
b) Kabul komisyonlarının faaliyetlerini takip eder.
c) Üniversite ile ilgili ülke ve topluluklar arasındaki yazışmaları yürütür.
d) Başvuru koşullarını belirler ve ilgili ülke ve topluluklardaki Üniversitenin anlaşmalı
olduğu kurumları başvuru koşulları hakkında bilgilendirir.
e) Başvuru koşulları ile ülke ve topluluk kontenjanlarını Nisan ayı içerisinde
Üniversitenin resmi web sayfalarında ilan eder.
f) Posta ve internet üzerinden şahsen yapılan öğrenci adaylarının başvurularını kabul
eder.
(4) Kabul Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Koordinasyon Komisyonundan aşağıdaki belgeleri teslim alır:
1) İlgili ülke veya topluluğun öğrenci kontenjanını belirten liste,
2) Öğrenci adaylarından alınacak belgelerin teslim alındığına dair tutanak cetveli,
3) Sözleşme süresinin bitmesi hâlinde, Üniversite ile öğrenci seçimi yapılan ülke veya
topluluk temsilcileri arasında imzalanacak sözleşme metni.
b) Öğrenci adaylarından aşağıdaki belgeleri teslim alır:
1) Başvuru formu,
2) Noter onaylı not dökümü fotokopisi,
3) Noter onaylı lise diploması fotokopisi,
4) Noter onaylı kimlik belgesi fotokopisi,
5) 6 adet 3x4 ebadında fotoğraf,
6) Vize istenen ülkelerden başvuran öğrenci adaylarının pasaport fotokopisi.
c) Görevlendirildikleri ülke veya bölgede öğrenci adaylarını Üniversite ve aşağıdaki
konular hakkında bilgilendirir:
1) Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uyulması, kültürel ve manevi değerlerine saygı
gösterilmesi,
2) Üniversite Tüzüğü ve Yönetmeliklerine uyulması,
3) Hazırlık sınıfı derslerine devam zorunluluğunun olması,
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4) Kazakistan Cumhuriyeti grantının ve yerleştirilecekleri bölümlerin, hazırlık sınıfı
sonunda yapılacak yeterlik sınavı sonuçlarına göre belirlenmesi.
d) Görevlendirilmelerinin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde öğrenci
adaylarından belgelerin teslim alındığını gösteren tutanağı ve teslim aldıkları diğer onaylı
belge fotokopilerini dosya hâlinde Koordinasyon Komisyonuna teslim eder.
(5) İlan edilen son başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde Koordinasyon
Komisyonu başvuruları değerlendirir.
(6) Koordinasyon Komisyonunca ilgili ülke veya topluluğa tahsis edilen kontenjanlara
öğrenci yerleştirilmesi yapılırken aynı ülkeden veya topluluktan başvuran öğrenci adayları,
kendi aralarında uluslararası geçerliliği olan sınav puanı veya lise not ortalamasına göre
değerlendirilip, notları en yüksek olandan başlanarak ülke ve topluluk kontenjanları
doldurulur. Sınav puanlarının veya lise not ortalamalarının eşitliği hâlinde Koordinasyon
Komisyonu tarafından belirlenen diğer ölçütlere göre karar verilir.
(6) Koordinasyon Komisyonu tarafından seçilen öğrenci adayları, Rektör ve Rektör
Vekilinin onayı ile hazırlık sınıfına kabul edilirler.
(7) Öğrenci seçimlerinin sonucu, Rektör ve Rektör Vekilinin onayından itibaren en geç
bir hafta içerisinde Koordinasyon Komisyonunca yazılı bir şekilde ilgili kurumlara veya
adaylara bildirilir ve yerleştirilen adaylara kabul belgesi gönderilir. Ayrıca sonuçlar
Üniversitenin resmî web sayfalarında da ilan edilir.
(8) Hazırlık sınıfı sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili
fakülte ve bölümlere yerleştirilmeleri işlemleri de Koordinasyon Komisyonunca yürütülür.
Kayıt işlemleri
MADDE 7- (1) Rektörlükçe Üniversiteye kabul edildikleri kendilerine tebliğ edilen
yabancı uyruklu öğrenciler, istenen belgeleri Kazakça veya Rusça olarak 20 Eylül- 5 Ekim
tarihleri arasında Hazırlık Dil Öğretim Merkezi Müdürlüğüne şahsen teslim ederek kesin
kayıtlar için başvururlar, 5 Ekim tarihi itibari ile kesin kayıt başvurusu olmayan öğrenci
adaylarının ön kayıtları iptal edilir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti’nden kabul edilen öğrencilerin ön kayıt işlemleri Mütevelli
Heyet Başkanlığı’nca yürütülür. Kesin kayıt için istenen belgeler Türkçe olarak teslim
alınarak Hazırlık Dil Öğretim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırılır.
(3) Kesin kayıt için öğrenci adaylarından istenen belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Aday kabul belgesi,
c) Koordinasyon Komisyonu kararı,
d) Diploma ve not döküm belgesinin aslı,
e) Noter onaylı kimlik fotokopisi,
f) Noter onaylı pasaport fotokopisi,
g) Öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor veya imkânsız herhangi bir
hastalığı olmadığını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu aslı veya noter
onaylı tercümesi,
h) 3x4 ebadında 6 adet fotoğraf,
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(4) Kazakistan Cumhuriyeti'nde üç ayı aşkın süre eğitim görecek olan yabancı uyruklu
öğrenciler, sağlık raporunun olmaması durumunda AIDS kontrolünden geçer.
(5) Kayıt için istenilen belgelerin eksiksiz olması hâlinde, Koordinasyon Komisyonunun
teklifi ve Rektör ve Rektör Vekilinin onayı ile kesin kayıtlar yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Vize işlemleri
MADDE 8- (1) Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden Üniversiteye kaydı yapılan
öğrencilerin giriş-çıkış vizelerinin temin işlemleri, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatınca
öngörülen esaslar dâhilinde, ücretleri öğrenciler tarafından ödenmek kaydıyla Üniversitenin
Uluslararası İlişkiler Birimince yürütülür.
Yol giderleri
MADDE 9- (1) Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı dışında,
Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları için
burslu olarak belirlenen kontenjan dâhilinde gelen öğrencilere yılda bir defa ülkesine gidişdönüş, Üniversiteden ilişiği kesilmesi durumunda sadece dönüş yol giderleri ödenir.
Burs esasları
MADDE 10- (1) Hazırlık sınıfındaki öğrencilere tahsis edilen Kazakistan Cumhuriyeti
devlet bursunun % 50’si Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan gelen, % 50’si ise
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere ödenir. Türkiye Cumhuriyeti ile Türk
Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan gelen öğrencilere tahsis edilen Kazakistan
Cumhuriyeti devlet bursu oranlarının dolmaması durumunda kontenjanlar arasında geçişler
yapılarak burslar tahsis edilir.
(2) Hazırlık sınıfının birinci yarıyılında Kazakistan Cumhuriyeti devlet bursunun
dağılımı, 5 Ekim’e kadar kesin kayıt yaptıran öğrenciler arasında lise not ortalamaları ve
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ülke ve topluluk kontenjanları göz önünde
bulundurularak yapılır.
(3) Hazırlık sınıfının birinci yarıyılında öğrencilere verilen Kazakistan Cumhuriyeti
devlet bursunun dağılımı; lise not ortalamaları, öğrencilerin derslerden aldığı not ortalaması
ve derslere devam durumuna göre ikinci yarıyıl başında yeniden belirlenir. Ücretli olarak
kabul edilen öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.
(4) Kazakistan Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve
Bilim Bakanlığının belirlediği grant esaslarına göre burs alırlar.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 11- (1) Yukarıdaki Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde
Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı esas alınır.
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Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip 06-07/05/2009 tarihli
34. Mütevelli Heyet Toplantısında (Karar No: 8.6) kabul edilen “Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kabul Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör ve
Rektör Vekili yürütür.

Yönetmeliğin kabul edildiği Mütevelli Heyet Toplantısının
Tarihi: 02 / 06 / 2012

Toplantı Numarası: 42

Karar Numarası: 17.2.16
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