SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA
YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön lisans ve lisans düzeyinde yurtdışından
öğrenci alımına ilişkin ortak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge Siirt Üniversitesi'nde ikili anlaşmalar ve T.C. Hükümeti burslusu olarak
kabul edilenler hariç, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin başvuru şartları, kontenjan, sınavlar, değerlendirme
ve kayıt esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f
maddesi, Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi
uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu'nun 06.01.2010 tarihli kararına binaen 21.01.2010 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul kararı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13/02/2013 tarihli toplantısında alınan
kararlar ile çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;
a) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) İlgili yönetim kurulu:Yurtdışından öğrenci kabul eden fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nı,
d) Rektörlük: Siirt Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Siirt Üniversitesini
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
BaĢvuru, Kabul ve Kayıt ġartları
Genel Esaslar
MADDE 5-(1) Siirt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ön lisans
ve lisans düzeyindeki eğitim programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul edilir.
(2) Yurt dışı öğrenci kontenjanları ilgili birimin teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(3) Kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek
Öğrenci Kılavuzunda yer alır, söz konusu kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvim ÖSYM
Başkanlığınca belirlenir.
(4) Başvuru yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise
bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs. )
geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan
sınavların ( SAT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.
(5) Üniversitenin yurt dışından kabul edeceği öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer program kontenjanlarına
eklenebilir.
(6) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretine, Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlar arasında olmak üzere Üniversite Senatosu karar verir.
BaĢvuru koĢulları ve asgari taban puanlar
MADDE 6-(1) Başvuracak adayların lise ve dengi okulların son sınıfında olmaları ya da mezun
durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) 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 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 bulunmakta olup,
yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu
durumdaki çift uyrukluların,
d) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
e) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de orta öğrenimini 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 olacakların başvuruları kabul edilir.
(2) Adaylardan;
a) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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 olacaklar hariç),
c) 1. maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (orta
öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/orta öğreniminin tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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),
e) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde
öğrenim gören TC uyruklu olan veya 1. maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan
çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.
(3) Başvurular şahsen ve posta yolu ile yapılabilir.
(4) Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri
işleme konulmaz.
(5) Başvuru süresi bitiminde Üniversite tarafından belirlenen belgelerden herhangi biri eksik olan
adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.
(6) Adaylardan başvuru için EK Tablo 1'deki sınavlardan alınan taban puan ve koşullar aranır.
Kabul Ģartları, değerlendirme ve kayıt esasları
MADDE 7-(1) Yurtdışından başvuru yapacak öğrencilerin Üniversiteye kabul edilmesi için aşağıdaki
şartlardan en az birine sahip olmak ve bu şartlar için konulmuş olan baraj puanını geçmesi gerekmektedir.
a) Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki
eşdeğer sınavlardan birine girmiş olmak,
b) Kendi sistemindeki ortaöğretim mezuniyet puanına sahip olmak.
(2) Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, en
fazla beş tercih yapabilir. Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri başvuru yaptıkları ilgili birimin
yönetim kurulu tarafından kontenjan dahilinde yapılır.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve
yerleştirme işlemleri bu yükseköğretim programlarının belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri
gereğince yapılır.
(4) Kabul edilen öğrenciler yüksek öğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna
ilişkin uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.
(5) Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Üniversite tarafından belirlenen tarihler
arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını
kaybetmiş sayılırlar.
Kesin kayıt
MADDE 8-(1) Siirt Üniversitesine kabul edilen öğrencilerin aşağıda yazılı belgeler ile akademik
takvimde belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır.
a) Sınav sonuç belgesi ( ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe
örneği),
b) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),
c) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

d) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi ( denklik işlemi
ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),
e) Öğrenim Meşruhatlı pasaport (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı
Türkçe örneği),
f) İkamet tezkeresi ( Emniyet Müdürlüğünden) veya Emniyet Müdürlüğünden alınan bir belge,
g) 12 adet fotoğraf ( 4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş),
h) Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu,
i) Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği
olan belge.
j) Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler.
Türkçe yeterlilik düzeyleri
MADDE 9-(1) Öğretim dili Türkçe olan yüksek öğretim programlarına kabul edilen adayların
kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Üniversite tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği
kabul edilen Türkçe Testinden alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan;
a)Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi) öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.
b)Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) öğrenimlerine devam
ederken Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere devam etmekler yükümlü tutulacaklardır.
c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) öğrenime başlayamayacaklardır. Bu
adaylar bir yıl izinli sayılacaklar ve bir yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklardır. Türkçe
öğrendiklerini kanıtladıktan sonra öğrenime devam edebileceklerdir.
(2) Eğitim dili Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verilen yükseköğretim programlarına
kayıt hakkı kazanan öğrencilere yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra Türkçe eğitimi alması için bir yıl ek süre
verilir.
(3) Eğitim dili Türkçe olmayan birimlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Türkçe sınavı yapılmaz.
Bu birimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, o dile ait ulusal ve/veya uluslararası yeterlilik belgesini ilgili
birime vermek zorundadırlar. Yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler Yabancı Dil Muafiyet Sınavına
gireceklerdir. Muafiyet Sınavında başarılı olanlar eğitime başlar, başarılı olmayanlar yabancı dil hazırlık sınıfına
devam ederler.
(4) Öğretim dili Türkçe olan yüksek öğretim programlarına kabul edilen adayların belirlenen süreler
içerisinde Türkçesini bu yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki seviyeye çıkaramayan
öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim
Kurulu kararları ile genelgeleri ve Senato kararları hükümlerine göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 11-(1) Bu yönerge, Senatonun kabulü sonrası Yükseköğretim Kurulunun onay tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12-(1) Bu yönerge hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

BaĢarı ġartı Tablosu

(Tablo-1)

SINAV VEYA DĠPLOMA TÜRÜ

BAġARI ġARTI

1

SAT 1 sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

2

GCE ( A level )sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3
konuda A seviyesine sahip olmak.

3

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not
ortalaması en az 75 olmak.

4

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 25 olmak.

5

Irak Al-Edadiyah

En az 70 puan almak.

6

ABITUR sınavı

En fazla 4 puan almak.

7

ACT ( Amerikan College Test ) sınavı

Fen (Science reasoning), matematik(math) ve toplam puan
olarak en az 21 puan almak.

8

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat
Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en
az 65 olmak.

9

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite
giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480
puan almak

S.NO

10

Suriye'de yapılan Al-Shahada -Al
Thanawiyya(Baccalaureante) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik
Fakültesi bölümleri için en az 170, eşit ağırlıklı puana göre
öğrenci alan sözel bölümler için en az 160 puan, sosyal puana
göre öğrenci kabul eden bölümler için sözel bölümlerden en az
150 puan almak.

11

İran'da lise diploma notu
( Diplome Debirestan)

Ortalaması en az 13/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az
13/20

12

TQDK sınavı ( Azerbaycan Üniversite Giriş
Sınavı

En az 300/700 puan.

13

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası
bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

14

Libya'da yapılan Al-Shahada-Al
Thanawiyya(Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendistik
Fakültesi bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az
170 puan almak

15

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az %60'ına sahip olmak

16

Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından
kabul edilecek diğer sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek.

Kısaltmalar
a)SAT 1: Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite okumak için tüm dünyada girilebilen sınavı
(Scholastic Aptitude Test),
b) GCE:İngiltere'de üniversite okumak için girilen sınavı (General Certificate of Education),
c) ACT: Amerika Birleşik Devletlerinde yüksekokul okumak için yapılan standart testi (American
College Testing),
d) ABITUR: Alman Bakaloryası sınavını,
e) İB: Uluslararası bakolarya (International Baccalaureate) sınavını,
f) TAWJIHI: Ürdün ve Filistin üniversitelerinde okumak için girilen sınavı,
g) BACCALAUREAT LIBANAIS: Lübnan üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
h)BACCALAUREAT FRANÇAIS: Fransa üniversitelerinde okumak için girilen sınavı,
i) AL-SAHADA: Suriye üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
j) AL TAHANAWİYYA: Libya üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
k) GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
ifade eder.

