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Academic Calendar

Akademik Takvim
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MİLLETLERARASI ÖĞRENCİ
ALIMI 2017-2018 YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Kastamonu Üniversitesi Milletlerarası Öğrenci Sınavı
(KÜYÖS 2018)
Kastamonu University International Student Admission Exam
(KUISAE 2018) Date

KÜYÖS 2018 Sınav Netice Belgelerinin İnternet
Üzerinden Alınması
Acquisition of KÜYÖS 2018 Examination Result
Documents via Internet
Müracaat Tarihleri
Program Selection Dates

Değerlendirme Tarihleri
Evaluation Dates

Yerleşen Adayların İlanı

Başlangıç

Bitiş

31 Mart 2018

25 Mayıs 2018

15 Nisan

10 Haziran

11 Haziran 2018

1 Temmuz 2018

2 Temmuz 2018

6 Temmuz 2018

9 Temmuz 2018

Announcement of Placement Results

Asil Yerleşen Adayların Kayıt Tarihleri
Exact Registration Dates for the Admitted Students

16 Temmuz 2018

5 Ekim 2018

8 Ekim 2018

2 Kasım 2018

Yedek Yerleşen Adayların Kayıt Tarihleri
Exact Registration Dates for the Admitted Substitute
Students

Müracaat Hakkında
Temel Bilgiler
MÜRACAATI TASDİK EDİLECEK ADAYLAR

General Information
about Application
APPLICATIONS OF THE FOLLOWING CANDIDATES WILL
BE ACCEPTED:

3. a) Aşağıda maddeler halinde belirtilen şartları 3. a) Application of the applicants who are in the last

taşıyan adayların müracaatları lise veya dengi year of secondary education (high school) or its
okulların son sınıflarında olmaları ya da mezun equivalent or who have graduated from secondary
education shall be accepted under the following
olmaları şartıyla tasdik edilecektir.
conditions:
1) Yabancı uyruklu olanların,

1) For foreign citizens,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma
evrakında kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı
5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına

2) Are Turkish citizens from birth and received the
permission for withdrawal from citizenship from the
Turkish Ministry of Internal Affairs and those who are
able to certify that their children who are recorded in
their parents’ document of permission for withdrawal
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İlişkin evrak 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, yurtdışından
ö ğ r e n c i a l ı m ı kontenjanlarına müracaat edecek
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde
fayda bulunmaktadır.)

from citizenship and have not reached at a lawful age
and have the document concerning the exercise of the
given rights in accordance with the Turkish Citizenship
Law, [Article 7 of the Turkish Citizenship Law (5901)
states that “A child born to a Turkish mother or
through a Turkish father within the unity of marriage
either in Turkey or abroad is a Turkish citizen”. The
applicants are advised to read the Turkish Citizenship
Law before submitting their applications].

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan 3) Applicants born as foreign citizen and then have
vatandaşlık ile T.C. Vatandaşlığına geçenlerin/bu Turkish nationality / the ones who have dual
durumdaki çift uyrukluların,
citizenship,
4) a ) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında
ortaöğretime
devam
eden
T.C.
uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin(lise) son üç yılını
KKTC hariç yabancı bir memlekette tamamlayanlar
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında
yabancı bir memleketteki MEB nezdindeki açılmış
olan Türk Okullarında tamamlayanlar dâhil)

4) a ) Students who have Turkish Citizenship and
continued their last three years of secondary (high
school) education abroad except Turkish Republic of
Northern Cyprus before 01/02/2013 (including those
who have completed their High School Education
abroad, except Turkish Republic of Northern Cyprus,
in Turkish schools accredited by Ministry of
Education)

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında
ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından
öğrenci alımı kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir memlekette
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını
KKTC dışında yabancı bir memleketteki MEB
nezdindeki açılmış olan Türk Okullarında
tamamlayanlar dâhil)

b) Applicants who have started their secondary
education after 01/02/2013 and completed their
secondary (high school) education in a foreign
country except Turkish Republic of Northern Cyprus
(including those who have completed their High
School Education abroad, except Turkish Republic of
Northern Cyprus, in Turkish schools accredited by
Ministry of Education)

5) 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 memleketlerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

5) A p p l i c a n t s w h o h ave Turkish Republic of
Northern Cyprus citizenship and reside in Turkish
Republic of Northern Cyprus and those who have
completed their secondary (high school) education in
Turkish Republic of Northern Cyprus and have GCE AL
exam results and enrolled in colleges and high schools
in other countries between 2005 and 2010 and have
or will have GCE AL exam results.

MÜRACAATI TASDİK EDİLMEYECEK ADAYLAR

THE APPLICATIONS OF THE FOLLOWING APPLICANTS
WILL NOT BE ACCEPTED;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını 1) Are Turkish citizens and have completed all of
Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
their secondary (high school) education in Turkey
and TRNC,
2) KKTC uyruklu olanların (Ortaöğreniminin
2) Are Turkish Republic of Northern Cyprus citizens
tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna
[except those who have completed their whole
sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
secondary (high school) education in TRNC and have
memleketlerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
GCE AL results and enrolled in colleges and high
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan ve
schools in other countries between 2005 - 2010 and
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sahip olacaklar hariç)

have or will have GCE AL exam results]

3) Müracaatı tasdik edilecek adaylarla ilgili (3.a)
maddesinin (2) numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,
(ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
memlekette
tamamlayanlar/ortaöğreniminin
tamamını KKTC dışında yabancı b ir
memleketteki
Türk
okullarında
tamamlayanlar hariç)

3) Have dual citizenship and the first one is
Turkish which is given by birth as defined in Clause
(3.a) of Article 2 (except those who have
completed their High School Education abroad,
except Turkish Republic of Northern Cyprus, and
who have completed their High School Education at
a Turkish school abroad except Turkish Republic of
Northern Cyprus)

3. b) The applications of the international students
3. b) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından who;
aşağıda maddeler halinde belirtilen şartları
taşımayan
adayların
müracaatları
tasdik 4) Have dual citizenship and one of which is TRNC
edilmeyecektir.
citizenship [except those who have completed their
whole secondary (high school) education in the high
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların
schools of TRNC and have GCE AL results and enrolled
(ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
in colleges and high schools in other countries
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010
between 2005 - 2010 and have or will have GCE AL
tarihleri arasında diğer memleketlerdeki kolej ve
exam results]
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
5) Study at schools which are affiliated with the
embassies of Turkey and foreign high schools in
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan
Turkey or have Turkish citizenship or dual citizenship
okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
first of which is Turkish given by birth as defined in
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya (a)
Clause a of Article 2.
maddesinin (2) numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

Application Requirements

Müracaat Şartları

Adaylardan müracaatı için, aşağıdaki sınavlardan The candidates need to have minimum points and
alınan asgari taban puanlar ve not ortalamaları average scores from the exams mentioned below.
aranır.
a) Having a minimum score of 50 out of 100
a) Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı YÖS’lerde
from the International Student Entrance
100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış
Exam (YÖS) carried out by one of the
olmak (YÖS’de yüzdelik dilim aranmaz)
universities in Turkey
b) Ulusal ya da uluslararası merkezi sınavlardan ilk
b) Being in first 60 percentile in the national or
%60’lık dilimde olmak
international central exams.
c) Lise diploma notunun en az %60 olması
c) Having an at least 60% high school diploma
grade

Bu sınavlardan üniversiteye giriş statüsünde
olanların ve YÖS’lerin geçerlilik süresi iki yıldır.
Müracaatında herhangi bir evrak istenmeyecek olup,

The validity of the exams under university entrance
exam category and YÖS is for two years. No
documents will be required for the application, for
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internet üzerinden yapılacak müracaatta kişilerin
beyanı esas alınacaktır. Müracaat şartlarını
taşımayan
adayların
müracaatları
tasdik
edilmeyecektir.

the online application only the applicant’s
declaration will be taken as a basis.
The applications of the candidates who do not
meet the requirements will not be accepted.

Bu durumda olanların herhangi bir programa
yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile
tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

Even if these applicants are placed on a program or
complete their registration process, their
registration is cancelled.

Sınav ve Kontenjanlar

Exam and Quotas

KÜYÖS 2018 temel matematik, temel geometri ve
temel sayısal mantık konularından, toplam 60 soru
ihtiva etmektedir.

KÜYÖS 2018 contains a total of 60 questions
consisting of basic mathematics, basic geometry
and basic numerical logic.

Kontenjan bilgilerine açıklandığında tercih işlemlerini
yapacağınız http://kuyos.kastamonu.edu.tr/
adresinden ulaşabilirsiniz.

You can get the information about the quotas at
http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ when the quotas
revealed

Tercihler

Preferences

Tercihler ile ilgili işlemler için
http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ adresi
kullanılacaktır.

The address http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ will
be used for the processes related to
faculty/School/Department preferences.

 Bölüm/Program tercih işlemleriniz için yardımcı

 A guide will be published to help you
4

bir kılavuz daha sonra web sayfamızda
yayınlanacaktır.

achieve your processes related to
Faculty/School/Department preferences.

Kayıt

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYIT
HAKKI KAZANANLARIN İLANI VE KESİN KAYIT
1.
Müracaatların
değerlendirilmesi
ve
yerleştirme işlemleri, Kastamonu Üniversitesi
tarafından oluşturulan KÜYÖS Sınav Hazırlık,
Uygulama, Değerlendirme ve Yerleştirme
Komisyonu tarafından akademik takvimde
belirtilen tarihler arasında yapılır.
2.
Üniversite,
kontenjanları
doldurup
doldurmamakta serbesttir.
3. Müracaat şartlarını sağlamış olmak
yerleştirme için yeterli değildir.
4. Müracaat şartlarını taşımayan adayların
müracaatları değerlendirmeye alınmaz.
5. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar
davet mektubunu ilgili Fakülte/Yüksekokul/
Meslek Yüksekokulu’ndan ya da
http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ adresinden
kullanıcı adı ve parolalarını girerek temin
edebilirler.

Registration

EVALUATION, ANNOUNCEMENT OF THE
STUDENTS ADMITTED TO A PROGRAMME AND
EXACT REGISTRATION
1. Evaluation of the applications and placement
processes are carried out by the KÜYÖS Exam
Preparation, Implementation, Evaluation and
Placement Commission of Kastamonu University
on the dates presented in academic calendar.
2. Kastamonu University has the initiative to
decide not to fill the quotas.
3. Meeting the application criteria does not
guarantee admission to the programs.
4. The applications of the candidates who do
not meet the application requirements will not
be evaluated.
5. Candidates who are eligible to register at
Kastamonu University can obtain their letter of
acceptance
from
the
related
Faculty/School/Vocational
School
or
at
http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ by entering
their username and password.

Davet mektubunun adayın eline geç ulaşması If any delay in the delivery of the letter of
kesin kayıt tarihinin değişmesi anlamını taşımaz. acceptance occurs, it does not mean that the
date of exact registration will be changed.
KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI
Kayıt hakkı kazananların listesi yukarıda verilen ANNOUNCEMENT FOR REGISTRATION
tarihler doğrultusunda Üniversitemiz web The list of the applicants who are granted the
right to register to Kastamonu University will be
sayfasında ilan edilecektir.
announced on the university web site within the
above-mentioned dates.
Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Beden International students who apply for the
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” Bölümüne department of “Physical Education and Sports
müracaat eden yabancı uyruklu öğrenciler Teaching” of the School of Physical Education
Yüksekokul tarafından ilan edilecek tarihlerde and Sports, to which the students are selected
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yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları and placed through the results of a special talent
durumunda kesin kayıt hakkı kazanırlar.
exam, will have the right for exact registration on
condition that they pass the special talent exam,
the date/s of which will be announced by the
School of Physical education and Sports.
KESİN KAYIT
Kesin kayıtlar, yukarıda verilen tarihler EXACT REGISTRATION
doğrultusunda Üniversitenin ilgili Fakülte / Exact registration procedures will be carried out
Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları tarafından by the related Faculties/ Schools/ Vocational
Schools of Kastamonu University in accordance
yapılacaktır.
with the dates specified in the table above.
Kayıtta istenilen evrakın sunulamaması, yanlış
beyan ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen The candidates who will not be able to provide
kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt hakları the required documents during the exact
registration or whose documents are incorrect or
iptal edilir.
false, or who cannot meet the required criteria
will not be admitted even if they have been given
the right to register to the programs.
Müracaat sırasında istenilen uluslararası
geçerliliği olan sınav sonuç evrakını (Uluslararası
geçerliliği olan sınavlar, Kastamonu Üniversitesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki
diğer üniversitelerin yapmış oldukları Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavları, lise diploması başarı
notları) , kesin kayıt işlemlerinde ibraz etmeyen
öğrencilerin kayıtları, davet mektubu kendilerine
gönderilmiş olsa da davet edilmeyecektir.

The application of the students, even if they have
been granted with invitation letters before, will
not be accepted on the exact registration process
on condition that they are not able to submit the
required documents indicating the exam result
from an internationally recognised examination.
(Internationally recognised exams, Kastamonu
University International Student Examination,
International Student Examination by other
universities in Turkey, High School Diploma
scores)

Required Documents for
Registration

Kayıt İçin Gerekli Evrak
1. Uluslararası geçerliliği olan yabancı uyruklu
öğrenci sınav sonuç evrakının aslı,
2. Lise veya dengi eğitimi bitirme statüsündeki
Diplomanın aslı ve Diploma Denklik Evrakı (T.C.
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya
Eğitim Müşavirliği’nden tasdikliTürkçe örneği)
3. Kayıt tarihini kapsayan öğrenim vizesi alınmış
pasaportun aslı ve T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan tasdikli Türkçe örneği

1. The original document of foreign students
internationally valid exam results.
2. Original of high school diploma and
“Equivalency Certificate” of high school or its
equivalent (“Certified Turkish Copy” taken from
Turkish Embassy or Consulate)
3. Original and Certified Turkish Copy (taken
from Turkish Embassy or Consulate) of a
passport with a student visa involving the
registration date.
4. Bank receipt proving that the tuition fee was
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paid
5. 6 passport size (4.5 x 6 cm) photos
6. If available, Turkish proficiency certificate,
7. If available, foreign language proficiency
certificate,
8. A residence permit and foreign citizen ID
number taken from Police Headquarters of the
Province within ten days following the
registration date. (In case the documents are
not submitted within 10 days, the student's
registration will be deleted).
9. Consent (family permit) and birth certificate
9. Muvafakatname (aile izni) ve doğum evrakı (for candidates younger than 18 years)
(18 yaşından küçük olan adaylar için)
4. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını
gösteren banka dekontu,
5. 6 adet ( 4,5 x 6 cm ebadında renkli vesikalık
fotoğraf),
6. Varsa, Türkçe yeterlik evrakı,
7. Varsa, Yabancı dil yeterlik evrakı,
8. Kayıt olduktan sonra 10 gün içerisinde İl Göç
İdaresi Müdürlüğünden alınacak oturma izni ve
yabancılar için kimlik numarası (10 gün içinde
teslim edilmemesi durumunda öğrencinin kaydı
silinecektir).

Turkish Language
Proficiency

Türkçe Yeterlilik

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (TÖMER)

TURKISH LANGUAGE TEACHING CENTER

Türkçe yeterlik düzeyleri
MADDE 13- a) TÖMER Evrakı (ADP Seviye
Karşılığı C1, C2) bulunmayan adayların Türkçe
seviyesini belirlemek için TÖMER (Türkçe
Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi)
tarafından Türkçe Seviye Belirleme Sınavı yapılır.
Adayların diğer üniversitelerden aldıkları C1-C2
sertifikaları geçerli sayılabilir, ancak Kastamonu
Üniversitesi gerekli gördüğü hallerde TÖMER
evrakına sahip adaylara yeniden sınav yapabilir.

Turkish Language Proficiency
Article 13- a) Turkish Language Teaching Center
(TOMER) is to conduct a Turkish Language
Proficiency exam in order to determine the
Turkish Language Level of the candidates who
do not have Turkish Language Certificates (at
least C1, C2 levels according to European
Language Passport framework). Students may
receive C1-C2 certificates from other
universities, but Kastamonu University may reexamine students with TÖMER certificate where
necessary.
The exemption status of the student is
determined according to the result of this
examination. Candidates who do not score
points in the C1-C2 level during the exams are
has to take a one-year Turkish preparatory
training. Students are obliged to continue their
Turkish Preparatory Courses and to take Turkish
proficiency levels to C1-C2 level after 1 year.

Bu sınav sonucuna göre adayların muafiyet
durumu belirlenir. Yapılan sınavlarda C1-C2
seviyesinde puan alamayan adaylar 1 yıl Türkçe
hazırlık eğitimine tabii tutulurlar. Adaylar Türkçe
Hazırlık Kurslarına devam ederek 1 yıl sonunda
Türkçe yeterlik seviyelerini C1-C2 seviyesine
çıkarmak mecburiyetindedir.
TÖMER evrakı bulunmayan ve yapılan seviye
tespit sınavlarında C1-C2 seviyesinde Türkçe
yeterliliği olmayan adaylar; TÖMER tarafından
verilen Türkçe Hazırlık eğitimi sonunda

Students who do not have TÖMER certificate
and who do not have Turkish proficiency at the
level of C1-C2 in the level test exams; At the end
of Turkish Preparatory Training given by
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seviyelerini C1’e çıkarmak mecburiyetindedir. TÖMER, it is obligatory to bring the levels to C1.
Bu eğitimi 2 yıl içerisinde başaramayan Students who fail this training within 2 years
öğrenciler eğitim hakkını kaybederler.
lose their right to education.

General Health
Insurance

Genel Sağlık Sigortası

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

GENERAL HEALTH INSURANCE

Genel Sağlık Sigortası, 5510 sayılı
Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında
6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile birlikte
genel sağlık sigortası kaydı isteğe bağlı hale
getirilmiş olup, Memleketimizde öğrenimlerine
yeni başlayacak söz konusu öğrencilerin, öğrenim
görecekleri okullara ilk kayıt tarihinden 3 ay
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı
talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası
tescil işlemleri yapılmaktadır.

Pursuant to the amendment made on
paragraph 7 of Article 60 of the Law No. 5510 in
accordance with the Law No. 6486 General
Health Insurance Coverage for international
students is optional. All new-registered foreign
national students studying in our university shall
be registered as universal health insurance
holders provided that they submit a written
application to Social Security Provincial
Directorates/ Social Security Centres within
three months following their enrolment at
school.

Ayrıca, Üniversiteye kayıt olduktan sonra
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden yabancı kimlik
numaranızı alarak ilgili Fakülte/ Yüksekokul/
Meslek
Yüksekokulu
Dekanlıklarına/
Müdürlüklerine bildirmeniz gerekmektedir.

In addition, after completing your
university registration process, you are to take
your foreign national ID number from the
Provincial Directorate of Immigration Bureau
and
inform
the
related
Faculty/School/Vocational School Dean’s Office
/ Directorate.
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