YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde yürütülen ön lisans ve
lisans düzeyindeki diploma programlarına yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme,
başvuru, kabul, değerlendirme ve kayıt koşullarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun 11.04.2012 tarihli ve 28261 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca Yurtdışından
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda kabul edilen kararları çerçevesinde ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 25.04.2016 tarihli ve 75850160301.02.01-24209 sayılı yazısı gereğince düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesi’ni,
Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Yüksek İhtisas Üniversitesi
bünyesinde, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve eğitim-öğretim
faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu birimini,
TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini,
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
Yabancı Uyruklu Öğrenci: Yüksek İhtisas Üniversitesinde Ön lisans veya Lisans düzeyinde
öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan, T. C. uyruğunda bulunmayan öğrenciyi,
Vize: Uluslararası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını
sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen izni,
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Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet iznine sahip yabancı uyruklu öğrencilere
öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen izni,
İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildiğini
gösteren belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
Madde 5- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi’ne başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan Yabancı
Uyruklu Öğrenciler;
(a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birimlere vermekle,
(b) Türk Kanunlarına ve Üniversite kurallarına göre gerekli olan işlemleri yapmakla,
(c) Rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,
(d) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Üniversiteye
bildirmekle,
(e) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren
15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli emniyet makamlarından
yenisini almakla,
(f) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat
ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
(g) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde Üniversiteye
bildirmekle,
(h) Kendilerini ilgilendiren Üniversite mevzuatına uymakla
yükümlüdürler.
Başvuru İçin Temel Şartlar
Madde 6- (1) Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.02.2013 tarihli toplantısında belirlemiş
olduğu başvuru koşulları uygulanır.
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Kontenjan
Madde 7- (1) Yurtdışından öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki
programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato kararıyla belirlenir. Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(2) Yurtdışından öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin
talebi halinde, Yükseköğretim Kurulu onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına
eklenebilir.
Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler
Madde 8- (1) Başvurular; Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler
arasında, posta yoluyla veya elden, Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına yapılır.
(2) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
(3) Başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;
(a) Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren, Lise Müdürlükleri ve
Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu tarafından onaylanmış resmi transkriptleri
(Transkript İngilizce veya Türkçe değil ise, bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkript ile
birlikte) kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.
(b) Yurtdışından Öğrenci Kabulü için Başvuru Formu (EK-1) (Aday; Başvuru Formunda,
belirttiği bilgilerin beyan doğruluğu ile gerekli belgelerin asıllarını sağlayamadığı takdirde
başvurusunun geçersiz sayılacağını ve kazanılmış haklarından vazgeçeceğini taahhüt ettiğine
dair imza atmalıdır.)
(c) Sınav sonuç belgesinin, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan
onaylanmış aslı
(d) Adayın pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi
(e) Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan alınabilecek ‘’Denklik
Belgesi’’
(f) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru bedelinin, ilan edilen banka
hesap numarasına yatırıldığını gösteren dekont
(g) 2 adet vesikalık fotoğraf
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(4) Başvuruda aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birisinin sunulması yeterlidir.
Başvuruda kabul edilen sınavlar ve gerekli taban puanlar;
- SAT 1’den (Scholastic Aptitude Test) toplam en az 1000 puan
- ACT’te (American College Test) en az 21 puan
- GCE’de (General Certificate Examination) en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere
en az 3 konuda A Seviyesinden (A Level) not
- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi (Tawjihi) sınavlarında
i) Sayısal puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream’den en az 80 puan,
ii) EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en az 80
puan,
iii) Sözel ve Dil puanıyla öğrenci alan bölümler için Literary Stream’den en az 75 puan
- ABITUR sınavında en fazla 4 puan
- (IB) International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) diploma notu en az 24 puan
- Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavları’nda (Baccalauréat Libanais) diploma notu en az 13
puan
- GaoKao: Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında başvurulan programın
puan türünde en az 500 puan
- Suudi Arabistan'da yapılan Qoadrat Testi (Saudi National Performance Test of the overall
capasity)’nden en az % 70
- Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10 / 20
- Bosna Hersek Matura (Matüri) en az % 50
- Bulgaristan Matura en az % 50
- Kosova Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity) 5 üzerinden 2,5
- Makedonya Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity) 5 üzerinden 2,5
- İran’da lise diplomasına sahip olmak (Diplome Debirestan) ve Pişdaneşgahi bitirme notu en
az 15 / 20
- Afganistan KONKUR General State Examination (Üniversiteye Giriş Sınavı) en az 250 /
350 puan
- Arnavutluk Deftese Pjekurie (Certificate of Maturity) en az 6 puan
- Bangladeş Higher Secondary School Certificate en az 60 / 100 başarı
- Beyaz Rusya Belarus Central testing results en az 350 / 600 puan
4

- Belçika Diploma van hoger secundair onderwijs / Certificat d’Enseignment Secondaire
Superieur toplamda % 70 başarı puanı
- Çek Cumhuriyeti Maturitni Zkouska / Maturita en az 3 / 5 puan
- Danimarka Studentereksamen (Student Examination), Hojere Forberedeiseseksamen
(Higher Preparatory Examination), Hojere Handelseksamen (Higher Commercial Exam),
Hojere Teknisk Eksamen (Higher Techinacal Exam) an az 7 / 13 puan
- Gürcistan Sashualo Skolis Atestati (Secondary School Leaving Certificate) en az 6 / 10 puan
- Güney Afrika South Africa Senior Certificate 5 konuda en az B notu
- Hollanda VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) en az 5,5 puan
- Iraq Al-Edadiyah / Al-Idadiyah Sixth form baccalaureat en az 70 / 100 puan
- İspanya Spain Titulo de Bachiller (LOGSE) en az 6 / 10 notu
- İsveç Sweden Fullstandigt Slutbetyg fran Gymnasieskolan (FSFG – Swedish school leaving
exam) toplamda matematik dahil 10 (iyi) notu
- İtalya Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superior /
Diploma di Maturita en az 65 / 100
- Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Certificate
ortalama 3 / 5
- Kazakistan Kazakhstan National Test en az 80 puan
- Kenya Certificate of Secondary Education en az C +
- Kırgızistan National Scholarship en az 120 puan
- Lüksemburg Diplome de Fin d’Etudes Secondaires 45 puan ve üstü
- Macaristan Matura-Eerettsegi bizonyitvany ABB veya BBB en az 4 notu
- Moğolistan Gerchilgee / School Leaving Certificate en az 700 / 800
- Pakistan Pakistan Higher Secondary School Certificate HSSC başvurulan programla ilgili 3
dalda en az % 70 başarı notu
- Romanya Romanya Bakaloryası en az 5,5 diploma notu
- Rusya Russian National Final School Exam EGE toplamda 4 konuda en az 280
- Yunanistan Apolytirion of Lykeo / Secondary School Leaving Certificate en az 12 / 20
- Suriye Al-Shada-Al Thanawiyya Al-AMM/Baccalaureat 240 üstü 160/260 üstü 170
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(5) TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış öğrencilerde 8.
maddenin 4. fıkrasında belirtilen sınav koşulları aranmaz.
Ön İnceleme, Değerlendirme ve Yerleştirme
Madde 9- (1) Adayların; ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi
Rektörlükçe yetkilendirilen komisyon tarafından yapılır.
(2) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Yüksek İhtisas
Üniversitesinin yetkisindedir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilme anlamına gelmez.
(4) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
Sonuçlarının Açıklanması ve Kayıt
Madde 10- (1) Başvurusu kabul edilen öğrenciler; öğrencilerden kayıt için istenen belgeler,
kayıt ve sınav tarihleri Yüksek İhtisas Üniversitesi web sayfasında ilan edilir; öğrencinin
başvuru formunda beyan edilen e-posta adresine bilgilendirme yapılır.
(2) Üniversiteye kabul edilen yabancı uyruklu adaylara Üniversite tarafından bir ‘’kabul
mektubu’’ gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları gerekmektedir. Bu
vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
(3) Kayıtlar her akademik yıl Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından ilan edilen yerde ve akademik takvimde belirlenen kayıt süresi içerisinde diğer
öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır.
(4) Kayıt için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;
(a) Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan alınabilecek ‘’Denklik
Belgesi’’
(b) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan onaylanmış lise diplomasının aslı
(c) Sınav sonuç belgesinin, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan
onaylanmış aslı
(d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi
(e) Eğitim-Öğretim ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu (miktar her akademik yıl
başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.)
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(f) Ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak "Öğrenim Meşruhatlı
Vize" (Yabancı uyruklu öğrenciler için)
(g) 10 adet vesikalık fotoğraf
(h) 1 yıllık zorunlu sağlık sigortası olduğuna dair belge
(ı) Adayın maddi imkanlarının ülkemizde yüksek öğrenimini sürdürmeye imkan
sağlayacağına dair, ilgili eğitim-öğretim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen maddi güvence miktarını haiz olduğunu gösterir belge
(k) Kayıt Kabul beyan belgesi
Eğitim - Öğretim Dili
Madde 11- (1) Üniversitemizde eğitim dili Türkçedir. Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı
uyruklu öğrencilerin; Türkçe düzeylerini belirlemek üzere, kendilerinin başvuracağı, Türkçe
ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe
yeterlilik sınavına girmeleri gereklidir. Türkçe düzeyi ‘’A’’ ve ‘’B’’ olan öğrenciler
yerleştirildikleri bölüm/programda eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi
yeterli seviyede olmayan öğrenciler ise, TÖMER merkezlerinden yeterliliklerini belgeledikten
sonra ön lisans veya lisans eğitimlerine başlayabilirler.
Eğitim – Öğretim Ücreti
Madde 12- (1) Eğitim-Öğretim ücretleri her akademik yıl başında Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir. Eğitim-Öğretim ücretinin ilk taksiti akademik yılın birinci yarıyılı (güz),
ikinci taksiti ise ikinci yarıyılın (bahar) başında ders kaydı yaptırılmadan veya yenilenmeden
önce ödenir. Üniversiteye yurtdışından kabul edilen öğrenciler her akademik yıl başında,
akademik takvimde belirtilen süre içinde eğitim-öğretim ücretlerini yatırıp sağlık sigortalarını
yenilemek zorundadırlar. Aksi takdirde öğrenci kayıtları askıya alınır.
(2) Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan öğrenciler de eğitim-öğretim ücreti ile ilgili aynı
hükümlere tabidir.
(3) Kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim döneminde Türkçe yeterlilik belgesi almayanlar ile
aldıkları belgeyi bir sonraki eğitim-öğretim dönemi kayıt süresi içerisinde kabul edildikleri
Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim ederek işlemlerini
tamamlamamış olanlar kabul ve kayıt ile doğan tüm haklarını kaybederler.
Maddi Güvence ve Sağlık Sigortası
Madde 13– (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, bir yıllık zorunlu sağlık sigortası yaptırmak
ve eğitim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti dışında Türkiye’de
yaşamlarını sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlamak durumundadır.
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Çalışma Yasağı ve İstisnası
Madde 14- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir
işte çalışamazlar. Ancak ön lisans veya lisans programlarında öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrenciler eğitimlerinin gerektirmesi halinde staj veya araştırma yapabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yüksek Öğretim Kurulunun
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin mevzuatı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Mezuniyet
Öncesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili fakültenin EğitimÖğretim ve Sınav Yönergesi, Senato kararları ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 16- (1) Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
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