
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLE ULUSLARARASI KIRGIZİSTAN 
ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE İKTİSAT ORTAK DİPLOMA PROGRAMI ÖĞRENCİ 

KABULÜ KOŞULLARI 
Koşullar Açıklamalar 

Kontenjan 20 Türk Öğrenci, 20 Kırgız Öğrenci  

Öğrenim Dili Türkiye Türkçesi ve Kırgız Dilidir. Programa dahil olacak bütün öğrencilerin (Türk, Kırgız ve diğer 
uyruklu) Kastamonu Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen dil yeterlilik sınavından 
asgari C1 seviyesinde puan almış olmaları gerekmektedir.   
Dil şartını yerine getiremeyen bütün öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi (veya Uluslararası 
Kırgızistan Üniversitesi veya döneme bağlı olarak her iki üniversite) tarafından düzenlenen Türkçe 
yoğun dil eğitimine alınacaklardır. Yoğun dil eğitiminin azami süresi iki yıldır. 
İki yılın sonunda dil koşulunu sağlayamayan Ortak Lisans Programı öğrencisinin kaydı, ilgili Ortak 
Lisans programından silinecektir.   
 

Eğitimin süresi 

 
“İktisat ve İşletme” ortak lisans programı 4 akademik yılının azami süresi 7 akademik yılı 
geçmeyecektir. Ayrıca, 2 dönem Türkçe hazırlık sınıfı süresi bu azami süreye dahil değildir. Hazırlık 
sınıfının ilk yılında öğrencilerin başarısız olması durumunda öğrenciler, 2. yılda TÖMER'e kayıt 
yapabileceklerdir.  
Ortak programın en az 6 akademik döneminin (2 Dönem Türkçe öğrenimi dahil) Kastamonu 
Üniversitesi’nde ve en az 4 akademik döneminin ise Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi’nde 
yürütülmesi gerekmektedir. Öğrenciler Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ile Kastamonu 
Üniversitesi'nin akademik personelinin vereceği derslerle ve adı geçen her iki üniversitenin mekân 
altyapısını kullanarak eğitimlerini tamamlayabilecek ve "Ortak Diploma" hakkına sahip 
olabileceklerdir. 
Eğitimin hazırlık sınıfı için ilk 2 dönemi, Türkiye'de Kastamonu Üniversitesi TÖMER imkânlarıyla 
yürütülecektir. Türkçe öğretim ücreti her akademik yıl için Kastamonu Üniversitesi Yönetim 
Kurulunca belirlenecektir.  
Hazırlık sınıfı sonrası "İşletme ve İktisat Lisans Öğretiminin" ilk 4 dönemi (1. ve 2. sınıf) Kastamonu 
Üniversitesi imkânlarıyla, son 4 dönemi (3. ve 4. sınıf) Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi 
imkânlarıyla Kırgızistan’da yürütülecektir. Staj programları tarafların ortak imkanlarıyla 
yürütülebilecektir.  

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Uyruklu 
Öğrencilerin 
kabulü 

 

Orta öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler YKS 
sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.  
Programda "Eşit Ağırlık" puan türüne göre öğrenci yerleştirmesi yapılacaktır.   
Orta öğretimini yurtdışında başlayıp, tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler KÜYÖS 
veya Lise Diplomasına göre kabul edilebilecektir 

Yabancı uyruklu 
öğrencilerin kabulü 

 

Programa kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerin, Kastamonu Üniversitesi’nin 20/11/2011 tarihli 
ve 28118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği" hükümleri ile “Kastamonu Üniversitesi Milletlerarası Öğrenci Alımı Yönergesi” 
uyarınca aranan şartları sağlamaları gerekmektedir.  
Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi Kırgız Cumhuriyeti uyruklu öğrencileri "Kırgız 
Cumhuriyeti'nden üniversitelere başvuranların kabulü ile ilgili prosedüre" göre kabul edecektir.  
Ortak program öğretim dil ve/veya dillerinde yeterlilik belgesine sahip olmayan adayların, ilgili 
üniversitenin/üniversitelerin açacağı dil hazırlık sınıfında eğitim görerek, azami 2 yıl içerisinde her iki 
üniversite tarafından geçerli görülecek yeterli dil puanını/puanlarını almaları gerekmektedir. Azami 2 
yıl içerisinde, yeterli yabancı dil puanını alamayan öğrencilerin, ortak lisans programına olan ilişkileri 
kesilecektir.  
Lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin kabulü hakkında Yükseköğretim Yürütme 
Kurulunun 13/2/2013 tarihli toplantısında belirlenen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara 
göre; ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, 
Tawjihi vs.), ortaöğretim not ortalamaları, Kastamonu Üniversitesi tarafından yapılan sınav (KÜYÖS) 
ile Kastamonu Üniversitesinin kabul ettiği diğer Türk Devlet Üniversitelerinin sınavları gibi öğrenci 
kabulünde kullanılacak kriterlere göre ortak programa öğrenci kabul edilebilecektir.  

Eğitim ve öğretim 
ücreti 

 

Ortak program öğrencisi, Türkiye’deki öğrenim süresi kapsamında Kastamonu Üniversitesine, 
Üniversitenin ilgili akademik yıl için ilan ettiği ücreti ödemekle yükümlüdür. Eğitim-Öğretim ücreti 
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim 
Programlarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 6 Ekim 2016 Perşembe, Sayı: 29849)”'in 7. 
maddesi muhteviyatı doğrultusunda belirlenir. Bu miktar, her yıl T.C. Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenen "Yükseköğretim Kurumlarınca Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak 
Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" baz alınarak Kastamonu 
Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenecektir.  
Kastamonu Üniversitesi tarafından belirlenen eğitim ücreti şu hizmetleri kapsamaktadır; Ön 
Başvuru, Kayıt ve Eğitim-Öğretim Ücretleri. 
Öğrencinin Kırgızistan’daki öğrenim süresi kapsamında Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ne 
gerçekleştireceği ödeme Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi’nin ilgili organları tarafından 
belirlenecektir.  
Ortak programın ücretinde giriş yılından sonra herhangi bir artış yapılması öngörülüyorsa, yıllık artış 
oranları Kastamonu Üniversitesi ve Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi tarafından ortaklaşa 
belirlenerek kapsadığı hizmetleri ile birlikte taraflarca kılavuz, broşür ve internet yolu ile ilan edilir.  
Hazırlık sınıfına dahil olanlar dil hazırlık sınıfı ücretini öderler, program öğrenim ücretini ödemezler. 
Ortak programın yıllık öğrenim ücreti öğrenci tarafından iki eşit taksit halinde ödenecektir.  



 

 

İlk taksit, akademik yılın başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında; ikinci taksit ise ikinci yarıyılın 
başında kayıt yenilenirken ödenecektir.  

Burslar 

 
Ortak program öğrencilerine, her yıl “YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” ile 
duyurulan kriter çerçevesinde ve toplam sayının %30’unu geçmemek kaydıyla belirlenen 
kontenjanlar doğrultusunda; 3,5 (4'lük Sisteme Göre) ve üzerinde başarı ortalaması olan, her sınıfta 
kayıtlı olan öğrencilerden ilk %30'luk dilimdekiler, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı 
Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmeliğinin 10. 
maddesinde belirtilen hususlara göre burs imkanı verilebilir.  
Öğrencilere verilen burslar, öğrencilik statüsünün devam etmesi ve Madde 11 (1) bendindeki 
şartların yerine getirilmesi durumunda lisans süresini kapsar.  
Ortak Program Öğrencileri, Kastamonu Üniversitesinin tam zamanlı öğrencilerinin sahip olduğu 
imkan ve değişim programlarından (Erasmus+, Farabi, Mevlana Değişim Programları) yararlanma 
hakkına gerekli ön şartları taşımaları şartıyla sahiptirler 

Diploma 

 
Her iki kurumun akademik gereklerini karşılayan öğrencilere, Kastamonu ve Uluslararası 
Kırgızistan Üniversitesi tarafından müştereken düzenlenecek tek bir Ortak Lisans Diploması 
verilecektir 

  


