İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN
BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Bu Yönerge’nin amacı, uluslararası öğrenci adaylarının, İskenderun Teknik
Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına başvurularına, kabul ve kayıt koşullarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönerge, uluslararası öğrenci adaylarının, İskenderun Teknik Üniversitesi ön
lisans ve lisans programlarına başvurularına, kabul ve kayıt koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/f maddesi kapsamında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ile
ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönerge’de geçen;
a) Aday: Bu Yönerge’de belirtilen başvuru özelliklerini taşıyan ve İskenderun Teknik
Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına başvuran uluslararası öğrenciyi,
b) Birim: Uluslararası öğrencilerin eğitim alacakları/aldıkları ön lisans ve lisans programlarının
bağlı bulunduğu akademik birimi,
c) İSTE-YÖS: İskenderun Teknik Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Sınavı’nı,
ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
d) Komisyon: Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Komisyonunu,
e) Koordinatör: İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörünü,
f) Koordinatörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü,
g) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
ğ) Noter: Türkiye Cumhuriyeti Noterlerini,
h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İskenderun Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,
ı) Rektörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
j) T.C. : Türkiye Cumhuriyeti’ni,
k) TÖMER: Yükseköğretim Kurumları bünyesinde kurulan Türkçe Dil Öğretim Merkezini,
l) Uluslararası Öğrenci: Bu yönergede belirtilen koşullara göre kabul edilen öğrenciyi,
m) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
n) ÜYK: İskenderun Teknik Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyon ve Yükümlülükler
Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Komisyonu
MADDE 5 – (1) Komisyon Rektörün önereceği öğretim elemanları arasından senato tarafından
belirlenir.
(2) Senato tarafından oluşturulan komisyonun görev, yetki ve yükümlülükleri şunlardır:
a) Başvuruları değerlendirmek ve adayların yerleştirme işlemlerini yapmak.

b) Program kontenjanlarının dolmaması halinde ek yerleştirme yapmak veya yeniden başvuru
almak.
c) Kontenjanların doldurulup doldurulmaması ve uluslararası öğrenci alım ilanlarında değişiklik
ve/veya ekleme yapılması ile uluslararası öğrenci alım sürecinde ilanlarda bulunmayan durumların
değerlendirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.
ç) İSTE-YÖS’ü düzenlemek ve sonuçlarını ilan etmek.
d) Her yıl İSTE-YÖS sınav ücretini belirlemek ve ÜYK onayına sunmak.
e) Görevlerini yaparken Rektör’ün onayı ile Üniversitenin akademik birimlerinde ilgili
komisyonlarında çalışmak üzere alt komisyonların kurulmasını sağlamak.
Uluslararası Öğrenciler
MADDE 6 - (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan uluslararası
öğrencilerin görev ve yükümlülükleri şunlardır:
a) İlgili mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almak.
b) Başvuru, kayıt ve öğrenimleri süresince yapmaları gereken iş ve işlemleri mevzuatta belirtilen
sürelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yapmak.
c) Şahsi ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde
Üniversitenin ilgili birimlerine bildirmek.
ç) Uluslararası öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca kendileri ile ilgili gerekecek maddi
imkanları sağlamakla yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve Kayıt
Başvuru Koşulları
MADDE 7 - (1) Başvuracak adayların;
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
almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde
verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
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 dahil),
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 dahil),
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,
başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),
3) 5/a-2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (5/a-4
numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC 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 5. maddenin a fıkrasının 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
(2) Uluslararası öğrenci alacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranacak nitelikler, kabul
edilen sınavlar, diğer koşullar, istenen belgeler ile uluslararası öğrenci alım süreci Senato kararı ile
belirlenir.
(3) Uluslararası öğrenci alım sürecine ait ilan metinleri ve bilgilendirmeler Üniversitenin
internet sayfasında duyurulur.
(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, adaylara Üniversite programlarına kabul edilme hakkı
kazandırmaz.
Değerlendirme ve kayıt
MADDE 8 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri komisyon tarafından
yapılır.
(2) Üniversite programlarında öğrenim gören/görecek uluslararası öğrencilerin çeşitli
ülkelerden oluşmasını sağlamak ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla ülkelere kontenjan tahsisi veya
sınırlaması yapılabilir.
(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara koordinatörlük tarafından kabul mektubu
gönderilir.
(4) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylardan, kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanlar
ve işlemlerini tamamlamayanlar, kayıt haklarını kaybeder.
(5) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
b) Lise diplomasının, MEB’den ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış denklik belgesinin
aslı.
c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösteren not durum
belgesinin (transkript) aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
ç) Üniversite tarafından kabul edilen sınavlardan tercih işlemleri için kullanılan sınav sonuç
belgesi,
d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlik süresini gösteren sayfalarının noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi ile incelendikten sonra iade edilmek üzere pasaportun aslı,
e) Varsa, Ülkemizdeki TÖMER’lerden veya Yunus Emre Enstitüsünden alınan en az B2
seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi,
f) Dört (4) adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla
tanınabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
(6) Komisyon, kayıt için gerekli belgelerde değişiklik ve/veya ekleme yapabilir.
(7) Adaylar, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu Yönerge hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlerine tabi olurlar.
(8) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge
sunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanların kayıtları yapılmaz. Bu şekilde aday kaydı veya kesin
kayıt yapılmış olsa bile yapılan işlemler iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Türkçe yeterlilik düzeyi
MADDE 9 - (1) Uluslararası öğrencilerin öğrenimlerine başlayabilmeleri için Ülkemizdeki
TÖMER’den veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınan en az B2 seviyesinde Türkçe Yeterlilik Belgesine

sahip olması gereklidir. Türkçe düzeyi yetersiz olan uluslararası öğrenciler, Türkçe eğitimi almak üzere
bir (1) yıl süre ile izinli sayılır. Bu süre zarfında Türkçe yeterliliğini sağlayamayan uluslararası
öğrencilere bir (1) yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda da Üniversite tarafından istenilen Türkçe
düzeyini belgeleyemeyen uluslararası öğrencilerin Senato kararı ile Üniversiteyle ilişiği kesilir.
Öğrenim ücretleri
MADDE 10 - (1) Her eğitim-öğretim yılı için alınan “Yükseköğretim kurumlarında Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararı” esas alınarak Üniversitemizde öğrenim gören/görecek uluslararası
öğrencilerin öğrenim ücretleri ÜYK ile belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ÜYK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12 - (1) 19.04.2016 tarih ve 04/01 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “İskenderun Teknik
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’nin” yürürlükten kaldırılmasına
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru, Kabul Ve Kayıt Yönergesi’nin” kabulüne oy birliği
ile karar verilmiştir.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

