
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Haliç Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans, lisans ve 

lisansüstü düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne 

ilişkin esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan 

belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri ile değerlendirme koşullarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı 

Kanun’un 14/f maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Birim: Haliç Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,  

b) Birim Kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul 

kurulunu, konservatuarda konservatuar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu 

kurulunu,  

c) Birim Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek 

yüksekokulu yönetim kurulunu,  

ç) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

d) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Haliç Üniversitesini, 

ifade eder. 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Ön Lisans ve Lisans Programlarına Başvuru ve Kayıt 

 

Kontenjanların Belirlenmesi  

MADDE 5- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans 

düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programlarına ayrılacak 

kontenjanlar ile varsa özel koşullar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı onayına sunulur. 

(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları, bir önceki yıl Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini geçmeyecek şekilde belirlenir. 

(3) Ön lisans ve lisans programları için ayrılan kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın 

dolmaması halinde, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları için kontenjan aktarımı 

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılır. Diğer programlara ilişkin kontenjan aktarımı program 

kontenjanlarının %50 sınırını geçmeyecek şekilde senato kararı ile yapılır. 

Öğrenim Ücreti  

MADDE 6- (1) Haliç Üniversitesine yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücreti 

ve verilecek burslar her yıl Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyetince belirlenir. 

(2) Kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin maddi imkânlarının eğitimlerini sürdürmeye olanak 

sağlayıp sağlayamadığı konusu tümüyle öğrencinin sorumluluğundadır. Üniversite bu konuda 

öğrencilerden güvence isteyebilir. 

Başvuru, Kayıt ve Kabul Tarihleri  

MADDE 7- (1) Yurtdışından öğrencilerin başvuru, kayıt, kabul ve benzeri işlemleri her yıl akademik 

takvimde belirtilir ve Üniversitenin İnternet sayfasında ilan edilir.  

(2) Kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

Başvuru Koşulları 

MADDE 8- (1) Lise son sınıfta olan ya da mezun durumda bulunan adaylardan aşağıda sayılanlar 

başvuru yapabilir; 

a) Yabancı uyruklu olanlar,  

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 

bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı 

Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,  

ç) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını  KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,  

d) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olanlar, 

 e) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 

eğitim alarak GCE AL sınav  sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar. 



Başvuru Yapamayacak Olanlar 

MADDE 9 – (1) T.C. uyruklu olanlar,  

(2) K.K.T.C. uyruklu olanlar,  

(3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular,  

(4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular,  

(5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanlar. 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

MADDE 10- (1) Yurt dışı öğrenci başvuru formu,  

(2) Lise diplomasının ilgili ülkedeki elçiliklerden onaylı kopyası veya adayın lise son sınıf öğrencisi 

olduğuna ilişkin okul müdürlüğünden alınmış resmi yazı, 

(3) Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış 

resmi not çizelgesinin onaylı örneği  

(4) Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International 

Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde 

olan sınavlara (SAT, YÖS, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi, 

(5) Varsa uluslararası geçerliliği olan ve son iki yıl içerisinde alınmış bir İngilizce sınav sonuç belgesi,  

(6) Türkçe bölümler için, varsa ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlilik Belgesi. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

MADDE 11- (1) Başvuru için geçerli ulusal ve uluslararası sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken 

asgari puanlar ekli listede her yıl Senato kararı ile belirlenir. 

(2) Sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ile diğer başvuru koşularına ilişkin ön inceleme 

Komisyonca yapılır.  

(3) Komisyonca tamamlanan başvurular, başvurunun yapıldığı ilgili birim yönetim kurulunca 

değerlendirilir. İlgili birim yönetim kurulunca uygun bulunan başvurular, Üniversite Yönetim Kurulunun 

onayı ile kesinleşir. 

(4) Değerlendirmelerde adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları, referans 

ve niyet mektupları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen asil 

ve yedek adaylar tespit edilir.  

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı usul ve ölçütlerine göre yapılır.  

(6) Kabul edilen öğrencilere “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

tarafından resmî kabul yazısı gönderilir.  

(7) Türkçe yürütülen programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe, İngilizce programlara yerleştirilen 

öğrencilerin Türkçe ve İngilizce düzeyleri ile İngilizce yürütülmekte olan programlara yerleştirilen 

öğrencilerin İngilizce düzeyi, üniversitenin düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal ya da 

uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavının (TOEFL, IELTS, FCE, TOEIC, TÖMER, v.b.) sonucuna göre 

belirlenir.  



(8) Türkçe veya İngilizce programlara yerleştirilen öğrencilerden Türkçe veya İngilizce dil yeterlik 

sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan 

öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlar. Başarısız olanlara bir yıl daha ek süre 

verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişkileri kesilir. 

Kayıtlar  

MADDE 12 (1) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde Uluslararası Ofis 

Direktörlüğünce yapılır.  

(2) Öğrencinin Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için gereken belgeler;  

a) Lise diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi,  

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı, 

c) Not Çizelgesinin (Transkript) aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi,  

ç) Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International 

Baccalaureate, GCE, Tawjihi, vb.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde 

olan sınavlara (SAT, YÖS, vb.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesinin aslı,  

d)Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter onaylı sureti,  

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,  

f) Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alacağı "Öğrenim Vizesi" belgesi,  

g) 4 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kayıt 

Başvuru Koşulları  

MADDE 13 – (1) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından 

eş değer olarak kabul edilen bir kurumdan lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir.  

(2) Eğitim dili Türkçe olan bir Lisansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından 

kabul edilmiş TÖMER ve benzeri merkezlerden B2 sertifikasına sahip olanlar ile Türkiye’de bir 

yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde Türkçe 

yeterliliğe sahip olup olmadıkları Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(HÜTÖM) Müdürlüğünce yapılacak “Türkçe Dil Seviye Tespit Sınavı” ile değerlendirilir. Yetersiz bulunan 

adaylar, HÜTÖM tarafından verilen kurslara katılmak ya da diğer Türkçe Öğretim Merkezlerinden B2 

düzeyinde Türkçe bildiğine dair bir sertifika getirmek zorundadır. 

(3) İngilizce eğitim yapan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu 

adaylardan, YÖK ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından 55 puan 

almış olma şartı aranır.  

(4) Yabancı dil puanını gösteren belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar için Haliç 

Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda 

ilgili Enstitü Anabilim dalı görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alamayanlar 



Üniversitenin yabancı dil hazırlık okulunda eğitim görebilir. Adayın yabancı dil yeterlilik puanını 2 yarıyıl 

içerisinde alması beklenir. 

(6) Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun 

olan adaylardan yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. 

Denklik ve Tanıma Belgesi 

MADDE 14 – (1) T.C. Uyruklu ve yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenimlerini tamamlayanlardan 

lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunanlardan; 

a) Sağlık alanları haricinde kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp 

tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulundan sadece Tanınma Belgesi istenir. 

b) Klinik uygulaması olan sağlık alanları için kendilerinden Diploma Denklik Belgesi istenir. Denklik 

belgesini kayıt tarihinden itibaren en geç ilk dönem sonuna kadar teslim edilmesi gerekir. Denklik 

belgesi alınıncaya kadar doğrudan hastaya müdahale gerektiren uygulamalarda bulunulamaz, ancak 

gözlemci olarak katılabilir. 

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü  

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim 

Dalı Başkanı tarafından incelenir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, belirlenen kontenjan 

dahilinde ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Başvurular akademik yıl boyunca açıktır. Ancak kesin kayıt her yarıyıl Akademik Takvimde belirtilen 

tarihlerde gerçekleşir.  

(3) Haliç Üniversitesi bünyesindeki enstitülere öğrenci alımı ile ilgili kota uygulaması yapılmaz, 

kontenjanlar Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilirler.  

(4) Haliç Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak Lisansüstü öğrenim görmek üzere 

başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve Enstitü Yönetim 

Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.  

(5) Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı ile kabul edilir. 

Sonuçların Duyurulması  

MADDE 16 – (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Üniversite web sayfasında duyurulur.  

(2) Kayıtlar, Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Uluslararası Ofis Direktörlüğünce yapılır. 

Kesin Kayıt 

MADDE 17 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır: 

a) Diploma Denklik Belgesi ya da Tanınma Belgesinin resmi onaylı örneği,  

b) Not durum belgesinin resmi onaylı örneği,  

c) Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği,  

ç) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği,  

d) Pasaportun resmi onaylı örneği,  



e) Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,  

f) 3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),  

g) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu ve Haliç Üniversitesi 

mevzuatında yer alan esaslar geçerlidir.  

Yürürlük  

MADDE 13 (1) Bu yönerge Haliç Üniversitesi Senatosunun 07.02.2019 tarihli ve 2019/02-04 sayılı 

kararıyla kabul edilerek, bu tarihte yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme 

 MADDE 14 (1) Bu yönergeyi Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

Ekler: 

Ek-1: Başvuru İçin Geçerli Sınavlar ve Bu Sınavlardan Alınması Gereken Asgari Puanları Gösteren Liste  

Ek-2: Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu 


