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YALOVA ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programlarına, 

uluslararası öğrencilerin başvurusu, kabulü ve kayıtlarına ilişkin uygulanacak usul ve esasları 

belirlemektir.  

   

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönerge, kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanları dâhilinde, Yalova 

Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarda öğrenim görmek isteyen adaylara 

uygulanacak genel esaslar, başvuru, başvuruların değerlendirilmesi ve uluslararası öğrencilerin 

yükümlülüklerine ilişkin hükümleri kapsar.  

  

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı 

Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanuna ve 15.05.2019 tarihinde Yükseköğretim Genel 

Kurulu’nca kabul edilen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;  

a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,  

b) Birim Kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, 

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,  

c) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun 

yabancı dilde verildiği eğitimi 

ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,  

d) Komisyon: Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen; en az 2 akademik 

personel ve 1 öğrenci işleri daire başkanlığı personelinden oluşan “Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Komisyonu’nu, 

e) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,  

f) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,  

g) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini,  

ğ) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini, 

h) Üniversite: Yalova Üniversitesini, 

ı) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği 

eğitimini, 

i) YTÖMER: Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM  

Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Genel Esaslar  

 

Genel Koşullar  

MADDE 5- (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda olmaları koşuluyla başvuruları kabul 

edilecek adaylar;  

a) Yabancı uyruklu olanlar,  

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından 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 belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 7’nci maddesinde “(1) 

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk  

Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak 

adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),  

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu 

durumdaki çift uyruklulardan,  

ç) i) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),  

 ii) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından 

kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

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

AL 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 olacak 

olanlar.  

(2) Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar;  

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanlar, 

b) KKTC uyruklu olanlar (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),  

c) Bu maddenin birinci fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyruklular (beşinci maddenin birinci fıkrasının c bendini sağlayanlar hariç),  

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (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),  

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya beşinci maddenin birinci fıkrasının c 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklulardır.  

  

Kontenjanların ve Özel Koşulların Belirlenmesi 

MADDE 6- (1) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki birinci 

(örgün) öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarına ayrılacak kontenjan 

ile özel koşulları ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla belirlenir ve belirlenen 

koşullar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.  
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(2) 15.05.2019 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nca kabul edilen “Yurt Dışından Öğrenci 

Kabulüne İlişkin Esaslar’ın 7’nci maddesi uyarınca; uluslararası öğrenci kabul edecek üniversite 

kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru 

olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer 

programlar için üniversite talep ettiği takdirde; aynı üniversitenin diğer program kontenjanlarına bu 

esasların 2/b maddesindeki kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla komisyonun önerisi 

üzerine Senato kararıyla aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk programlarında ise 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir. 

(3) Yurtdışından öğrenci kabulü için tahsis edilen kontenjanların program bazında ülkelere göre 

ayrılmış olan sayıları Üniversite Senatosunca belirlenir. Program bazında ülkelere tahsis edilen 

kontenjanlar öğrenci kabulü ilanında yer alır. Ülkelere ve programlara ayrılan kontenjana başvuru 

olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve başvurusu olmayan kontenjanlar diğer 

program ve/veya ülke kontenjanına senato kararı ile eklenebilir. 

(4) Kontenjanlara başvuru olmaması ve/veya yerleşen adayların kayıt yaptırmaması sebebiyle boş 

kalan kontenjanların ek yerleştirme ile doldurulmasına Senato tarafından karar verilmesi 

durumunda, yukarıdaki hükümler uygulanır. 

 

 

Başvuru  

MADDE 7- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler 

arasında üniversite internet adresinde, http://www.yalova.edu.tr, duyurulur. Başvurular yine 

akademik takvimde belirlenen tarihler arasında http://ubs.yalova.edu.tr adresinde belirtilen sisteme 

bu yönergenin 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen belgelerin elektronik olarak 

yüklenmesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır ve beyan esasına dayanır. İstenen 

belgelerin asılları kesin kayıt esnasında teslim edilir. Eksik belge ile yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmaz.  

(2) Başvuruda kabul edilecek sınavlara ve puanlara ilişkin bilgiler Ek l’de belirtilmiştir.  

(3) Adaylar Ek l veya Ek 2’de belirtilen sınav veya diploma türlerinden birinin sonucuyla 

başvurabilirler. Başvuru için belirtilen asgari taban puana sahip olmak şarttır. Sadece ortaöğretim 

(lise) not ortalaması (Ek 2) ile yapılan başvurular da kabul edilecektir. 

(4) Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının 

değerlendirilmesinde kullanılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise 

bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE vb.) 

geçerlilik süreleri sınırsız; ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vb.) 

geçerlilik süreleri ise iki yıl ile sınırlıdır.  

  

Başvuruların Değerlendirilmesi  

MADDE 8- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri komisyon tarafından 

yapılır.  

(2) Başvurular değerlendirilirken sırasıyla ÖSYM Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) 

puanı öncelikli olmak üzere, Yalova Üniversitesi tarafından yapılan Yurt Dışından Öğrenci Kabul 

Sınavı (YÜ-YÖS) puanı veya Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılan YÖS puanı; TR-YÖS 

veya YÖS belgesi bulunmayan öğrencilerin Ek’de belirtilen Uluslararası Öğrenci Sınav sonuçları 

dikkate alınacaktır. Sınav belgesi beyan edilmediği durumda Ortaöğretim Diploma Notu 

kullanılarak yapılacak bir sıralamayla, sonuçlar dikkate alınarak, puanı yüksek olan adaydan 

başlamak üzere tercih sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. 

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm ve programlara yapılan başvurular, söz konusu bölüm 

ya da programın ölçütleri kapsamında ilgili kurullarca değerlendirilir ve bu değerlendirmeye göre 

komisyon tarafından yerleştirme yapılır. 
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(4) Üniversitemiz kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve adayların 

yerleştirilmesi, Üniversitemizin yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup 

doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi 

gerektirmez. 

(5) Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla;  

 a) Daha yakın tarihte orta öğretimden mezun olan,  

 b) Yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

(6) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

 

İstisna Maddesi 

 

Mücbir sebeplerle oluşacak durumlarda Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilen değişiklikler 

geçerlidir.  

 

Öğretim Dili  

MADDE 9- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir.  Ayrıca, yabancı dilde eğitim ve kısmen 

yabancı dilde eğitim veren programlar mevcuttur. 

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kayıt olduktan sonra öğrenimlerine 

başlayabilmeleri için üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTÖMER) 

ile T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) veya Yunus Emre 

Enstitüsünün yaptığı Türkçe sınavlarından yeterli puan almaları ve bunu kesin kayıt esnasında ibraz 

etmeleri gerekir. 

(3) Türkçe yeterlilik testinden alınan puan programa yerleştirme puanı olarak dikkate alınmaz.  

(4) Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların ve 

öğretim dili Türkçe olan liselerden mezun olmuş adaylardan dil belgesi aranmaz. 

(5) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrenciler, herhangi bir Türkçe yeterlilik belgesi 

ibraz etmemeleri halinde, YTÖMER tarafından düzenlenecek olan Türkçe düzey belirleme 

sınavında aldıkları sonuca göre işlem yapılır. 

Avrupa Dil Portfolyosu’na göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda 

belirtilmektedir: 

A1 Düzeyi: (Temel-1) Türkçesi yeterli değildir. Türkçe hazırlık eğitimine alınacaktır ve izinli 

sayılacağı bir yılın sonuna kadar Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Bu bir yılın sonunda öğrenci 

Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra yükseköğretim kurumundaki öğrenimine 

başlayabilir. 

A2 Düzeyi: (Temel-2) Türkçesi yeterli değildir. Türkçe hazırlık eğitimine alınacaktır ve izinli 

sayılacağı bir yılın sonuna kadar Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Bu bir yılın sonunda öğrenci 

Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra yükseköğretim kurumundaki öğrenimine 

başlayabilir. 

B1 Düzeyi: (Orta-1) Türkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, aday yükseköğretim 

kurumundaki öğrenimine başlayabilir. 

B2 Düzeyi: (Orta-2) Türkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, aday yükseköğretim 

kurumundaki öğrenimine başlayabilir. 

C1 Düzeyi: (İleri-1) Türkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, aday yükseköğretim 

kurumundaki öğrenimine başlayabilir. 

C2 Düzeyi: (İleri-2) Türkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, aday yükseköğretim 

kurumundaki öğrenimine başlayabilir.  

(6) Türkçesi yeterli olmayan aday yukarıdaki Türkçe yeterliliklerinde belirtilen kriterleri sağlamak 

için bir yıl süreyle Türkçe hazırlık okumak üzere YTÖMER’e veya T.C. üniversitelerine bağlı 

TÖMER’lere kayıt yaptırabilir. Türkçe yeterliliğini (en az B1)  bir (1) yıl içinde belirlenen düzeye 

çıkaramayan öğrencilerin kayıtları silinir.  
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(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi yapan programlara kabul edilen adaylar, Üniversitelerarası 

Kurul tarafından kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt 

sırasında ibraz ederek yeterli puana sahip olduklarını belgeleyebilirler. Bu belgeleri ibraz etmeyen 

adaylar Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik 

Sınavına alınırlar. 

(8) Yabancı dil ile öğretim yapan birimlere yerleşen adaylardan Türkçe dil düzeyini belgelendirmesi 

talep edilmez. Eğitimin verildiği dilde istenen koşulu karşılayan öğrencilerin kayıtları yapılarak 

öğrenime başlarlar. 

(9) Yabancı dil ile öğretim yapan birimlere yerleşen adaylardan, anadili kabul edildiği öğretim dili 

ile aynı olanlardan ve ortaöğretiminin (lise) tamamını istenen eğitim dilinde tamamlayanlardan 

yabancı dil düzeyleri için belge aranmaz.  

(10) Aday, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olursa, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulunda Yabancı Dil Hazırlık öğrenimine devam eder. 

 

 

(11)  Kısmen yabancı dil eğitimi yapan birimlere yerleşen adaylar hem Türkçe hem de kabul edildiği 

programın öğretim dilindeki yeterlilik koşullarına tabidir. 

 

Sonuçların Duyurulması  

MADDE 10- (1) Başvuru sonuçları Üniversitemiz internet sitesinde duyurulur. Üniversitemize 

yerleşen adaylara Üniversite tarafından kabul mektubu hazırlanır. Adayların, bu mektup ile birlikte 

ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine ya da Konsolosluğuna giderek “Öğrenim 

Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak 

için mutlaka gereklidir. 

 

Kayıt  

MADDE 11- (1) Kayıtlar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.  

(2) Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na vererek 

kesin kayıtlarını yaptırırlar.  

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

Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi’nin aslı,  

b) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan 

onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi,  

c) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi,  

ç) İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi,  

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi,  

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl 

tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.),  

f) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınacak "Öğrenim Vizesi",  

g) 4 adet vesikalık fotoğraf,  

ğ) Türkçe yeterlik belgesi,  

h) Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüklerinden 

alınabilir.),  

ı) Maddi güvence belgesi (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını 

gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversite, yurt 
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dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı 

olmaz.). 

(3) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır.  

(4) Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. Şahsen gelemeyen adaylar T.C. Noterlerinden 

ve/veya T.C. Konsolosluklarından vekâlet verecekleri kişi aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilirler. 

İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz. 

(5) Lise Diploma Denklik Belgesi hariç diğer tüm belgelerini eksiksiz olarak teslim etmeyen adaylar 

öğrencilik hakkı kazanamazlar. Öğrencinin, Lise Diploma Denklik Belgesini Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde teslim etmesi gerekir. Aksi takdirde öğrencinin 

kaydı silinir. 

 

İstisna Maddesi 

 

Mücbir sebeplerle oluşacak durumlarda Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilen değişiklikler 

geçerlidir.  

 

Ek Yerleştirme  

MADDE 12- (1) Kesin kayıt işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme 

yapılabilir.  

(2) Komisyonun önerisi üzerine Senato kararı ile ek yerleştirme için yeni başvuru ve tercih 

alınabilir. Yeni başvuru alınmaması durumunda yalnızca, ilk yerleştirme sonucunda herhangi bir 

programa yerleştirilemeyen adaylar arasından yeniden tercih alınarak yerleştirme yapılır. 

 

Öğrenim Ücreti, Sağlık Sigortası ve Barınma 

MADDE 13- (1) Öğrencilerden, Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl tespit edilen asgari ve azami 

sınırlar içinde kalmak kaydıyla, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda öğrenim 

ücreti alınır.   

(2) Uluslararası öğrenciler sağlık giderleri için sağlık sigortası yaptırırlar. Üniversite’nin kayıt olan 

öğrenciye sağlık sigortası imkânı sağlama yükümlülüğü yoktur. 

(3) Yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin konaklama ve barınma işlemleri kendilerine aittir.  

 

Uluslararası Öğrencilerin Yükümlülükleri  

MADDE 14- (1) Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenciler;  

a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime vermekle,  

b) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (Yabancı Uyruklu 

Kimlik Numarası vb.), 

c) Öğrenime başlamadan önce Yalova Valiliği İl Göç İdaresinden ikamet tezkeresi almakla 

(öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde), 

ç) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine 

istinaden her yıl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Öğrenci Belgesini ibraz etmekle, 

d) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Öğrenci 

İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle, 

e) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı 

müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek 

kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yenisini almakla, 

f) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal 

müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, 

g) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri 

durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin 

mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler  

  

Hüküm Bulunmayan Haller  

MADDE 15- (1) Uluslararası öğrenci olarak üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan 

öğrenciler, bu yönergede belirtilmeyen; başvuru/yerleştirme işlemleri ile ilgili konularda 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararlarına, Yalova Üniversitesi Senato kararlarına, ilgili 

birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararlarına; eğitim öğretim ile ilgili konularda Yalova 

Üniversitesi Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği, Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi, Yalova Üniversitesi Yabancı 

Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. 

 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  

MADDE 16- (1) 29/12/2016 tarih ve 106 sayılı senato kararı ile kabul edilen “Yalova Ünı̇versı̇tesı̇ 

Yurt Dışından Öğrencı̇ Kabulüne İlı̇şkı̇n Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.  

  

Yürürlük  

MADDE 17- (1) Bu yönerge Yalova Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

  

Yürütme  

MADDE 18- (1) Bu Yönergeyi Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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Ek 1  

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNDE DİKKATE ALINACAK BAŞARI 

PUANLARI 

Sınavın Adı  Açıklama  

En 

Düşük 

Puan  

En Yüksek 

Puan 

Sınavın 

Türü ve 

Geçerlilik 

Süresi 

ABITUR  
Alman 

Bakaloryası 

En fazla 4 / en 

yüksek not 1  
4  1  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

ACT  
American 

College Test  

Math, Fen 

(Science 

Reasoning) ve 

Toplam 

(Composite) en 

az  

21  36  

Üniversite 

Giriş 

Sınavı (2 

yıl geçerli)  

AVUSTURYA 

MATURASI 
Matura derecesi  

4 (Geçilir) / en 

yüksek not 1  
4  1  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

DIPLOME 

DEBİRESTAN ve 

PİŞDANEŞGAHJ  

İran’da lise 

diploma notu  

Ortalaması en 

az  
15  20  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

ve 

Pişdaneşgahi 

bitirme notu en 

az  

15  20  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

FRANSA 

BAKALORYA  

Fransız 

Bakaloryası 

(French 

Baccalaureate)  

Diploma notu 

en az  
10  20  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

GAOKO  

Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde 

yapılan 

Üniversite Giriş 

Sınavı  

Başvurulan 

programın puan 

türünde en az  

500  750  

Üniversite 

Giriş 

Sınavı (2 

yıl geçerli)  

GCE (A LEVEL) 

SINAVI  

General 

Certificate 

Education  

En az biri 

başvurulan 

programla ilgili 

olmak üzere en 

az 3 konuda A 

seviyesi  

3  5  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 
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IB  

Uluslararası 

Bakalorya 

(International 

Baccalaureate)  

Diploma notu 

en az  
28  42  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

KAZAKİSTAN 

ULUSAL 

ÜNİVERSİTE 

TESTİ  

Kazakistan 

Ulusal Üniversite 

Testi 

En az  90  120  

Üniversite 

Giriş 

Sınavı (2 

yıl geçerli)  

LİBYA 

BAKALORYA  

Libya’da yapılan 

Al-Shahada-Al 

Thanawiyya 

(Baccalaureate) 

Sınavı  

Fen dalında 

(Scientific 

Stream) en az  

190  240  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

Sosyal dalda en 

az  
185  240  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

LÜBNAN 

BAKALORYA  

Lübnan’da 

yapılan 

Bakalorya sınavı 

(Baccalaureate 

Libanais)  

Başvurulan 

bölümle ilgili 

sınavdan alınan 

sınav notu 

ortalaması en 

az (20’lik 

sistemde ise)  

13  20  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 
Başvurulan 

bölümle ilgili 

sınavdan alınan 

sınav notu 

ortalaması en 

az (100’lük 

sistemde ise)  

65  100  

NVQ  

National 

Vocational 

Qualification  

Seviye  3  5  

Ulusal 

Mesleki 

Sınav (2 yıl 

geçerli)  

TAWJIHI  

Ürdün ve 

Filistin’de 

yapılan Tawjihi 

sınavları  

Fen dalında 

(Scientific 

Stream) tüm 

derslerden 

alınan sınav not 

ortalaması en 

az  

85  100  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

TQDK  

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

Devlet Sınav 

Merkezi 

Tarafından 

Yapılan Merkezi 

Sınav  

İki aşamalı 

sınavdan alınan 

puanların 

toplamı  

300  700  

Üniversite 

Giriş 

Sınavı (2 

yıl geçerli)  

TÜBİTAK 

TÜBİTAK’ın 

tanıdığı ve 

katıldığı 

Uluslararası 

Altın (1), 

Gümüş (2), 

Bronz (3) 

3 1 Süresiz 
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Bilim 

Olimpiyatlarında  

Madalyaya 

sahip  

SAT 
Scholastic 

Assessment Test  

En az 

TOPLAM 

puan* 

1000  1600  Üniversite 

Giriş 

Sınavı (2 

yıl geçerli)  
ve en az 

MATEMATİK 

puanı  

600  800  

SURİYE 

BAKALORYA  

Suriye’de yapılan 

Al-Shahada-Al 

Thanawiyya 

(Baccalaureate) 

Sınavı  

Fen dalında 

(Scientific 

Stream) en az  

185  240  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

Sosyal dalda en 

az  
170  240  

Lise 

bitirme 

sınavı / 

Süresiz 

YKS 
Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı 

Başvurulan 

programın 

(puan 

türünden) bir 

önceki yılına 

ait taban 

puanına eşit ya 

da yüksek puan 

alan adaylar  

Bir 

önceki 

yılın 

taban 

puanı 

Bir önceki 

yılın kabul 

edilen puan 

türünde 

alınabilecek 

en yüksek 

puan  

Üniversite 

Giriş 

Sınavı (2 

yıl geçerli) 

Türkiye Yurt 

Dışından Öğrenci 

Kabul Sınavı (TR-

YÖS) 

     ÖSYM 

Kabul edilen 

sınav 

puanından en 

az   

340 500 
2 yıl 

geçerlidir. 

Türkiye’deki 

Üniversiteler 

tarafından yapılan 

Yabancı Öğrenci 

Sınavları 

Yabancı Öğrenci 

Sınavı (YÖS, 

YÜ-YÖS) 

Kafkasya 

Üniversiteler 

Birliği (KÜNİB 

YÖS) 

Kabul edilen 

sınav 

puanından en 

az   

60 100 
2 yıl 

geçerlidir. 

(*) Toplam puan üzerinden değerlendirme alınır. 

(**) Yalova Üniversitesi tarafından kabul edilen Yabancı Öğrenci Sınavları her yıl başvuru 

takvimi içerisinde üniversite web sitesi (www.yalova.edu.tr) üzerinden duyurulur. 
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Ek 2 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNDE DİKKATE ALINACAK  

ORTAÖĞRETİM NOT ORTALAMASI 

Adı  Açıklama 
En Düşük 

Puan  

En 

Yüksek 

Puan 

Sınavın 

Türü ve 

Geçerlilik 

Süresi 

(*) 

ORTAÖĞRETİM 

NOT 

ORTALAMASI 

(Lise Diploması 

Notu)  

Ortaöğretim 

(lise) not 

ortalaması 

Ülkelerinin 

eğitim 

sisteminde 

Lise Bitirme 

Sınavı 

niteliğinde 

sınav 

uygulaması 

olmayan 

adaylar için  

Ortaöğretim 

başarı notunun 

yüzlük 

sistemdeki 

karşılığı  

60  100  

Lise not 

ortalaması, 

süresiz  

(*) Yüzlük sistemde ortaöğretim başarı puanı hesaplanırken olası dönüşüm işlemleri için 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği/belirleyeceği dönüşüm tabloları geçerlidir. 
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