T.C
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına uluslararası
öğrencilerin seçim kriterleri çerçevesinde, İskenderun Teknik Üniversitesi diplomalı Ön
lisans/Lisans programlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler ile lise
eğitimlerinin tümünü yurt dışında tamamlamış T.C. ve KKTC uyruklu öğrencilerin başvuru
ve kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, kendi imkânlarıyla diplomalı Ön lisans/Lisans programlarında
öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler ile lise eğitimlerinin tümünü yurt dışında
tamamlamış T.C. ve KKTC uyruklu öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6287 sayılı Kanunla
değişik 45/f maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların belirlenmesi
ile ilgili olarak 01.02.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye
dayanılarak,
2) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve

13.02.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında değiştirilen Yurtdışından
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve değişiklikler
3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun14 ve 65’inci maddesi,
4) 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere İlişkin Kanunun 7’nci

maddesi,
5) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.06.2010 tarih ve B.30,0.EÖB.0.00.00.03.01.06-

3069-021145 sayılı yazısı,
6) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.03.2010 tarihli Genel Kurul Kararına, dayanılarak

düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Uluslararası öğrenci kabul edecek Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek
Yüksekokulunu
b) İSTE-UÖS: İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavını
c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini
ç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
d) Rektörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü
e) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu
f) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini
g) TÖMER: Türkçe Dil Öğretimi Merkezlerini
ğ)Uluslararası Aday Öğrenci: Bu yönergede belirtilen başvuru özelliklerini taşıyan ve
başvuran öğrenciyi
h) Uluslararası Öğrenci: Bu yönergede belirtilen koşullara göre kabul edilen öğrenciyi
ı) Uluslararası Öğrenci Ofisi: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimi
i) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini
j) Yönetim Kurulu: Birim Yönetim Kurulunu
k) YADYO: Yabancı Diller Yüksek Okulunu
l) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön lisans/Lisans Başvuru Koşulları, Sınavlar ve Taban Puanlar, Başvuru için Gerekli
Belgeler, Kontenjanlar, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları, Kayıtlar ve Eğitim
Öğretime Başlama Başvuru Koşulları ve Sınavlar
Başvuracak Adaylar:
MADDE 5.
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
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 bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu

durumdaki çift uyrukluların
4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b)01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)

tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacakların,
başvurularının kabul edilmesi,
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de

tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını(lise) K.K.T.C liselerinde bitirip

GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift

uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı

liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
başvurularının kabul edilmemesi,

Sınavlar ve Taban Puanları
MADDE 6 (Değişik: 27.02.2018- 03/1)
(1) Uluslararası aday öğrencilerin önlisans/lisans programlarımıza kabul edilebilmeleri için;
istenilecek sınavlar ve bu sınavlara ilişkin bilgiler ile diğer koşullar Senato onayı ile
kesinleşerek ilan edilir.
(2) Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce bölümler için TÖMER’in veya Yunus Emre
Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az Türkçe B2 dil düzeyinde puan almış olmak.
Başvuru Bilgileri
MADDE 7 – (1) Başvuru koşulları ile kontenjanları YÖK tarafından ilan edilen yurt dışından
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenerek YÖK onayına
sunulur. Başvuran adayların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Üniversite’nin
yetkisindedir. Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjan dolmaması halinde,
dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanların diğer program kontenjanlarına eklenmesi
Senato’nun yetkisindedir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak adaylara yerleştirme için kabul
edilme hakkını kazandırmaz.
(2) Başvuru koşulları, kontenjanlar ve gerekli olan evrak ve bilgiler Üniversitesinin web
sayfasında başvuru tarihinden önce ilan edilir. Başvuru şartlarını sağlayan adayların
başvuruları, akademik takvimde ilan edilen günlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca online alınır. Başvurularını posta yolu ile yapacak olan adayların başvuru evraklarını eksiksiz
olarak son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları
gerekmektedir.
(3) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1)

Uluslararası öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca

gerekecek maddi imkânları kendileri sağlamak zorundadır.
(4) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1)

Adaylarla iletişimin sağlanması ve adayların kabul

edildikten sonraki rehberlik hizmetleri Uluslararası İlişkiler Ofisi ya da Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yürütülür.
(5) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1) Başvuru yapmak üzere Türkiye'ye gelecek olan uluslararası
adayların, T.C. Dış Temsilciliklerince verilen "Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesini"; kabul
mektubu gönderilmiş olan adayların ise, Türkiye'de öğrenim yapmak üzere ikamet
edebilmelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca verilen "Öğrenim Meşruhatlı Vize"yi
almaları gerekmektedir.
(6) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1) ÜYK/Senato tarafından kabul edilmesi halinde ara dönemde
başvuran adaylara ilişkin olarak ise, inceleme Üniversite tarafından yapılarak başvuru şartını
sağlayan adaylara bir önceki yıla ait ilgili yurtdışından öğrenci kabul kontenjanın 1/3’ünü

aşmayacak şekilde, bir sonraki eğitim öğretim yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer bir
belge düzenlenir.
(7) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen öğrenim
ücreti ve diğer ücretler ÜYK tarafından belirlenir.
Sonuçların Açıklanması
MADDE 8 (Değişik: 27.02.2018 - 03/1)
(1) Alınan başvurular aynı ülke uyruklu yerleşen sayısının program kontenjanının %20’sini
geçmemesi kaydıyla değerlendirilir.
(2) Başvuruların değerlendirilmesi ve asil-yedek olmak üzere yerleştirme işlemleri
Uluslararası Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yapılarak Senato'nun onayına sunulur.
Senato tarafından onaylanan sonuçlar Üniversite web sayfasında ilan edilir. Adaylara e-posta
aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek onlardan kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri
istenir. Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için Uluslararası Öğrenci
Ofisi ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen resmi kabul mektubu
gönderilir. Belirtilen süre içinde kayda geleceklerini beyan etmeyen adayların kaydı yapılmaz
ve yedek listedeki adayların yerleştirilmesi yapılır. Sonuçlar, Rektörlükçe onaylandıktan sonra
adaylara, müracaat ettikleri ilgili birimlere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına duyurulur.
Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
Kayıt
MADDE 9- (1) Kabul edilen adayların Üniversiteye kayıt işlemleri akademik takvimde
belirlenerek ilan edilen günlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Başvuruları kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri ibraz
etmiş olmaları gerekir:
a) Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce olan bölümler için TÖMER’in veya Yunus Emre
Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az (Türkçe) B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin
aslı,

b) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1) Üniversitemiz tarafından kabul edilen sınavlardan tercih işlemleri için
kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı,

c) Lise diplomasının bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi
ve aslı,
ç) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.
Milli Eğitim Bakanlığından ya da bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğinden alınacak
“Denklik Belgesi’nin aslı,
d) Not Durum Belgesinin (Transkript) bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından
onaylanmış tercümesi ve aslı,
e) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
g) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1) Öğrenim Vizesi,
ğ) (Değişik: 27.02.2018 - 03/1) 4 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde
çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),
(3) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler
arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybederler.
(4) Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları anabilim dalınca bir
yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Öğrenciler bir yıllık sürede Türkçe
düzeylerini en az B2’ye çıkarmak zorundadırlar. Bunu başaramayan öğrenciler İskenderun
Teknik Üniversitesinde öğrenim haklarını kaybederler.
(5) Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla öğrencilik hakkını kazanır ve bu yönerge
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere
tabi olur.
Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri
MADDE 10- Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan uluslararası
öğrenciler;
a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla,
b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına ve Uluslararası İlişkiler Ofisine 15 gün içinde bildirmekle,
c) Öğrenimleri sırasında ikamet izin belgelerinin süresini uzatmak istedikleri takdirde,
belirtilen süre içerisinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli
emniyet makamlarından belgenin yenisini almakla,

ç) İkamet izin belgelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara
derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
d) Yükseköğretim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu
değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli
emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdürler.
e) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri
Üniversite tarafından yapılır. Ancak genel sağlık sigortası primini ödeme yükümlülüğü
öğrencilerin sorumluluğundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 11 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri,
Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurul kararları uygulanır.
Çalışma yasağı
MADDE 12 - (1) Uluslararası öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir işte
çalışamazlar.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge Senato'da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1)Bu Yönerge hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
19/04/2016

Sayısı
04/1

Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararının
Tarihi
1.

27/02/2018

Sayısı
03/1

