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İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE 

 
(Üniversitesi Senatosunun 07.05.2010 tarih ve 2010/01‐3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans 
programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine yurt dışından öğrenci 
kabulünde uyulacak esas ve usulleri, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt 
kabul şartlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  28.06.2012 tarih ve 2012/10-
3 sayılı Senato kararı)  (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulunun 17.03.2010 
tarihli ve daha sonraki toplantılarında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulü 
Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen: 

- “Üniversite”, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ni 
- “Program”, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde açılan programları 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 

Başvuru Şartları 

MADDE 5 - (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 14.07.2011 tarih ve 
2011/06-1 sayılı  Senato kararı), (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  28.06.2012 
tarih ve 2012/10-3 sayılı Senato kararı), (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
24.06.2013 tarih ve 2013/08-8 sayılı Senato kararı), (Değişik: İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi 29.04.2015 tarih ve 2015/06-3 sayılı kararı) (1) Lise son sınıfta 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 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 Kanunu 
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

d) 1.  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) yurt dışından öğrenci kabul 
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine, 

     2. 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) başvuru yapabilmelerine, 

e) 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, 
 

                      (2) Adaylardan; 
 

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

 
c)  (1) numaralı maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan 

çift uyrukluların, ((1) numaralı maddenin d bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 
 
d) 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) 

 
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya (1) numaralı maddenin 
b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların 
başvuruları kabul edilmez.  

(3) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlarla ilgili olarak Üniversite 
Senatosu/Yönetim Kurulu tarafından ülke kaydı konabilir ve bu husus yapılan ilanda 
duyurulur. 
 

Başvuru Şekli  

MADDE 6 - (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversite’nin web sayfasında 
duyurulur. Başvurular, bu duyuruda belirtilen tarihler arasında ve belirlenen birime posta ile 
veya kişisel olarak yapılır. İnternet üzerinden yapılması halinde başvurunun geçerli olması 
için gerekli belgelerin zamanında ulaştırılması şarttır. 

Birden fazla programa başvuran aday tek Başvuru Formu doldurur. Başvuru Formu 
Üniversite’nin web sayfasından alınabilir. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 7 - (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  28.06.2012 tarih ve 2012/10-
3 sayılı Senato kararı)  (1) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri posta ile veya kişisel 
olarak Üniversite’nin ilgili birimine ulaştırmaları gerekir. 

a) Lise diplomasının sureti, 
b) Not Belgesinin (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı 

notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış belge) sureti, 
c) Pasaportun kimlik bilgilerini, verildiği yeri, tarihi ve geçerlilik süresini gösteren 

sayfalarının sureti, 
d)  1 adet vesikalık fotoğraf. 

(a, b, c ve d) bentlerinde belirtilen belgelerin noter veya konsolosluktan onaylanmış olması, 
ayrıca Türkçe değilse noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesinin eklenmesi şarttır. 
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Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavı 

MADDE 8- (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  28.06.2012 tarih ve 
2012/10-3 sayılı Senato kararı), (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 24.06.2013 tarih 
ve 2013/08-8 sayılı Senato kararı) (1) Adayların Üniversite tarafından yapılacak “Yurtdışı 
Öğrenci Kabul Sınavı”na girmeleri ve bu sınavdan en az 100 tam puan üzerinden 70 puan 
alarak başarılı olmaları gerekir (sınavla ve burs vb. imkanlarla ilgili bilgiler Üniversite’nin 
web sayfasında ilan edilir). 

 
Başvuruların Değerlendirilmesi 

MADDE 9 - (1) Başvuruların değerlendirilip adayların yerleştirilmesi Üniversite 
tarafından yapılır. Değerlendirme sonunda başvuru şartlarını taşısalar da adayların 
yerleştirilmemesi veya yeterli başvuru bulunmaması durumunda o programda boş kalan 
kontenjan başka bir program kontenjanına eklenebilir. 

Sonuçların Duyurulması 

MADDE 10 - (1) Değerlendirme sonuçları Üniversite’nin web sayfasında ilan edilir 
ve ayrıca adaylara bir “kabul mektubu” gönderilir. 

Kayıt İşlemleri 

MADDE 11 - (1) Kayıtlar Üniversite’nin ilgili birimi tarafından yapılır ve kayıt 
sırasında aşağıdaki belgeler istenir:  

a) Yerleştirilen adayların Üniversite tarafından kendilerine yollanan “kabul 
mektubu” ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti 
temsilciliklerinden alacakları öğrenci vizesi, 

b) Lise diplomasının aslı ve Türkiye’de denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge, 
c) 6 adet vesikalık fotoğraf, 
d) Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Tam burslu olmayan 

adaylar için). 

Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şubesinden “İkamet Tezkeresi” almaları zorunludur. 

 

Öğrenim Ücreti 

MADDE 12 - (1)  Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir. Tam burslu 
öğrencilerin öğrenim dönemlerinde İstanbul’daki iaşe ve ibateleri Üniversite tarafından 
karşılanır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Protokoller 

MADDE 13 - (Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 17.02.2014 tarih ve 
2014/04-2 sayılı Senato kararı)  (1) Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı yapan 
üniversitelerle protokol yapılarak öğrenci alımına karar verilmesi durumunda öğrenci seçimi, 
doğrudan söz konusu sınavda alınan puanla veya bunun Üniversite tarafından yapılacak 
mülakat sınavı puanıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.  

(2) Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı yapan üniversitelerden hangisiyle protokol 
yapmanın uygun olacağına Mütevelli Heyet tarafından karar verilir. 

(3) Bu maddeye göre yapılacak öğrenci seçiminde, bu yönergenin ilgili organlarca 
belirlenen kurallara uymayan hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük 

MADDE 14 - (1) Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

MADDE 15 -  (1) Bu yönergeyi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


