
 

 

Yerleştirme Başvuru tarihlerini nereden öğrenebilirim? 

Başvuru tarihlerini Koordinatörlüğümüz ana sayfasında yer alan KÜYÖS sekmesi altındaki 

Akademik Takvim bağlantısından öğrenebilirsiniz. 

(https://iso.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/kuyos/akademik-takvim)  

Yerleştirme başvurusunu nasıl yapabilirim? 

Başvurular online olarak http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ adresinden yapılmaktadır. 

Başvurunun nasıl yapılacağının detaylı anlatıldığı Tercih Başvurusu Yerleştirme Kılavuzu 

Koordinatörlüğümüz ana sayfasında Duyurular altında yer almaktadır. 

Yerleştirme başvurusunda istenen belgeler nelerdir? 

Başvuruda aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur: 

Sınav sonucu ile başvuran adaylar için Sınav Sonuç Belgesi: Türkçe veya İngilizce olmayan 

sınav sonuç belgesinin noter tasdikli tercüme bürosu onaylı (sınav sonucunun bulunduğu) 

tek sayfa olarak “jpg” formatında olmalıdır. 

Pasaport/Kimlik: Kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfalar tek sayfa olarak “jpg” formatında 

olmalıdır. 

Diploma ile başvuran adaylar için Lise Diploması sisteme tek sayfa olarak “jpg” formatında 

yüklenmelidir.  

Yerleştirme başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır? 

1. yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır. Detaylı takvime 

https://iso.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/kuyos/akademik-takvim adresinden 

ulaşabilirsiniz.  

Davet mektubunu nasıl alacağım? 

Yerleştirme başvurusu sonucunda sistem tarafından tercihlerinden birine yerleşen adaylar 

için davet mektubu otomatik olarak oluşturulur. Davet mektubunu 10 Ağustos 2020 

tarihinden itibaren http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ indirip çıktı alabilirsiniz. 

Kayıt tarihleri ne zaman? 

1. kayıt tarihleri 21 Eylül 2020 Pazartesi, Saat 08.30 – 25 Eylül 2020 Cuma, Saat 17.30 

(GMT +3) arasındadır. Detaylı takvime 

https://iso.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/kuyos/akademik-takvim adresinden 

ulaşabilirsiniz.  

Kayıtta istenen belgeler nelerdir? 

Kayıtta istenen belgeleri Koordinatörlüğümüz ana sayfasına yer alan Kayıt İşlemleri 

sekmesinin altındaki “Kayıt için Gerekli Belgeler” bağlantısından görüntüleyebilirsiniz. 

(https://iso.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/kayit-islemleri/kayit-icin-gerekli-belgeler)  

Diploma ile başvuru yapabilir miyim? 

Eğer diploma notunuz 100’lük sisteme göre en az 60 ise başvuru yapabilirsiniz. 

Hangi yabancı öğrenci sınav sonuçları geçerli? 

Üniversitemiz Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen ve 

üzerinde doğrulama kodu bulunan yabancı öğrenci sınavı sonuçlarını kabul etmektedir. 
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Yabancı öğrenci sınavı sonuçları kaç yıl geçerli? 

Yabancı öğrenci sınav sonucu 1 (bir) yıl geçerlidir. 

Hangi uluslararası sınav sonuçları geçerli? 

Başvuruda geçerli yabancı öğrenci sınavlarını “Yerleştirme İşlemleri” sekmesinin altındaki 

“Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar” bağlantısından görüntüleyebilirsiniz. 

Başvuru/Kayıt sürecinde herhangi bir ücret ödeyecek miyim? 

Üniversitemiz tarafından herhangi bir ad altında başvuru ve/veya kayıt ücreti 

alınmamaktadır. 

Başvuru/Kayıt sırasında sistem ile ilgili soru/sorunlarım olursa kiminle iletişim 

kurabilirim? 

Koordinatörlüğümüz kurumsal e-posta adresi kuyos@kastamonu.edu.tr veya 

+903662801061 no’lu ofis telefonu üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. 

Başvuru/Kayıt süreci ile ilgili detaylı ve güncel bilgilere nereden ulaşabilirim? 

Başvuru/Kayıt süreci ile ilgili detaylı ve güncel bilgiler Koordinatörlüğümüz ana sayfasında 

yer almaktadır: https://iso.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/  

Kayıt hakkı kazandıktan sonra hangi sınavlara gireceğim? 

Bütün yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına girmek zorundadır. Sınavlar 30.09.2020 

tarihinde saat 14.00’de ve 23.12.2020 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. Detaylı bilgiye 

http://tomer.kastamonu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

Ayrıca özel yetenekle öğrenci alan bölümlere yerleşen öğrenciler özel yetenek sınavına girmek 

zorundadır. Sınav tarihleri: 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: 29.09.2020 (Emin Baydil Spor Tesisleri) 

Güzel Sanatlar Fakültesi: 

Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği:  

Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği: 01.10.2020 

Üniversitenizde öğrenciyim bölüm/fakülte değiştirmek istiyorum, nasıl yapabilirim? 

Bölüm/fakülte değişikliği ile ilgili iki yol izlenebilir: 

1. Yatay Geçiş: Eğer Genel Not Ortalamanız 3.00 ve üzerinde ise geçmek istediğiniz 

bölümün öğrenci işlerine başvuru yapmanız gerekir. 

2. Tekrar Tercih Başvurusu Yapmak: Yeni öğrenci başvurusu şeklinde yabancı öğrenci 

sınavı veya diploma notu ile başvuru yapmanız gerekir. 
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