İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki
birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, uluslararası öğrenci kabulüne
ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki birimlerin
önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 11/4/2012 tarihli ve 28261
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi ve Yükseköğretim
Genel Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarını,
b) Birim Kurulu: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’ya bağlı fakültelerde fakülte kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu
kurulunu,
c) Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa bünyesindeki fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
d) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,
e) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünü,
f) Senato: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Senatosunu,
g) Uluslararası öğrenci: Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenciyi,
ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’yı,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjanlar
MADDE 5 - (1) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki
programlarına ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar Senato kararıyla belirlenir.
(2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir.
(3) Uluslararası öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, diğer
programların kontenjanlarına YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
çerçevesinde aktarılabilir.
Kabul edilen sınavlar
MADDE 6 - (1) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvurularda kabul edilecek sınavlar,
sınavların hangi alanlarından hangi ölçütlerle öğrenci kabul edileceği ve asgari puanlar Senato
tarafından belirlenir.
(2) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvurularda kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası
sınavların listesi, asgari puanlar, sınavların geçerlilik süresi EK-1’de verilmiştir.
(3) Üniversite giriş statüsünde olan sınavların geçerlik süresi 2 yıldır. Lise bitirme sınavları
statüsünde olan sınavlar süresiz geçerlidir.
Başvuru için temel koşullar
MADDE 7 – (1) Başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur.
a) Bu maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
b) EK 1’de listelenen sınavların birinden belirtilen asgari puanları almış olmak.
(2) Başvuracak adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları şartıyla
aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması gerekir:
a) Yabancı uyruklu olmak,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alarak Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi
olduklarını belgelemek,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçmek veya bu
durumdaki çift uyruklu olmak,
ç) 1/2/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden,
lisenin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamak (lisenin tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar
dahil),
d) 1/2/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayarak lisenin tamamını KKTC hariç
yabancı bir ülkede tamamlamak (lisenin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de liseyi tamamlayan GCEAL
(General Certicate of Education Advanced Level Examinations) sınav sonuçlarına sahip olanlar
ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCEAL sınav sonuçlarına sahip olmak.

(3) Aşağıdaki adayların başvuruları kabul edilmez:
a) TC uyruklu olup lisenin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanlar (lisenin tamamını KKTC’de bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar
ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) Bu maddenin 2’inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift
uyruklular (ç ve d bendlerindeki şartları sağlayanlar hariç),
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (lisenin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu maddenin 2’inci fıkrasının (b) bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular.
Program kontenjanlarına başvuru ve tercih işlemleri
MADDE 8 - (1) Program kontenjanlarına başvurular ve tercih işlemleri, Üniversitenin resmî
web sayfasından online olarak yapılır.
(2) Başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, tercih için gerekli bilgiler,
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar ve Üniversiteye kabul edildiği
takdirde kayıt için gerekli belgeler Üniversitenin resmî web sayfasında ilan edilir.
(3) Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
(4) Adaylar en fazla üç diploma programına başvurabilir/tercih yapabilir.
(5) Başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan, eksiksiz olarak sunulmasından
aday öğrenci sorumludur.
(6) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Kayıt hakkı kazanmış olsalar bile kayıtları iptal edilir.
Değerlendirme ve yerleştirme
MADDE 9 - (1) Üniversitenin ilan edilmiş uluslararası öğrenci kontenjanlarına yapılan
başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi; EK-1’de belirtilen sınavların listesi,
asgari puanlar, sınavların geçerlilik süresi ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak Uluslarararası
Öğrenci Kontenjanlarına Başvuruları Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından
yapılır.
(2) Uluslarararası Öğrenci Kontenjanlarına Başvuruları Değerlendirme ve Yerleştirme
Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı),
b) Fakültelerin eğitimden sorumlu Dekan Yardımcıları,
c) Meslek Yüksekokullarının eğitimden sorumlu Müdür Yardımcıları.
(3) Uluslarararası Öğrenci Kontenjanlarına Başvuruları Değerlendirme ve Yerleştirme
Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir.
Oyların eşitliği durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Komisyon toplantılarına Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı ve
Uluslararası Akademik İlişkiler Birim Başkanı da katılır, ancak bunların oy hakkı yoktur.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuran adayların, ilgili birim
tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu durumda
değerlendirme, ilgili birimin özel yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen hususlara göre yapılır.
(6) Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan aday, daha sonra
ortaöğretimden (lise) yeni mezun olan aday tercih edilir.
(7) Üniversite ilgili kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(8) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirme hakkı kazandırmaz.
(9) Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Sonuçların açıklanması
MADDE 10 - (1) Değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversitenin resmî web
sayfasında ilan edilir.
Yerleştirme sonuçlarına itiraz
MADDE 11 - (1) Yerleştirme sonuçlarına itirazlar, Üniversitenin resmî web sayfasından
elektronik ortamda yapılır.
(2) İtirazlar incelendikten sonra itirazlara cevaplar, elektronik ortamda adaylara bildirilir.
Kayıt
MADDE 12 - (1) Üniversiteye kayıt hakkını kazanan adaylar, Kabul Mektuplarına
Üniversitenin resmî web sayfasından elektronik ortamda ulaşabilir.
2) Kayıtlar, Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerde yapılır.
Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılır.
(3) Kayıt için gerekli belgeler Üniversitenin resmî web sayfasında yayınlanır.
(4) Üniversiteye kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay
içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel
sağlık sigortalısı olabilir.
(5) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve
belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.
Katkı payı / Öğrenim ücretleri
MADDE 13 - (1) Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri; her yıl Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen
asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Geçim güvencesi miktarı
MADDE 14 - (1) Öğrenciler, ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini
sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını, Geçim Güvencesi Beyanı
Formu’nu imzalayarak beyan etmek zorundadırlar.
(2) Geçim güvencesi miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim dili ve süresi
MADDE 15 - (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış
öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgilerinin seviyesi, yeterlilik ve düzey belirleme
sınavıyla tespit edilir.
(2) Zorunlu yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi, Senatonun
belirleyeceği hükümlere göre yapılır.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda hazırlık eğitiminin süresi Türkçe
hazırlık eğitimi dahil en fazla dört yarıyıldır.
Türkçe yeterlilik düzeyi
MADDE 16 - (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri;
a) Eğitim ve öğretim yılı başında Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya,
b) Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil
Yeterlilik Belgesine,
c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir.
(2) Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:
a) (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
b) (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak
şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim
yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.
Belgeleyemeyen adayların programdan ilişiği kesilir.
c) (A1 ve A2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar
en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine
yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu
fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.
ç) Bu şartlar; yurtdışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan
uluslararası öğrenciler için de geçerlidir.
(3) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları
aşağıda belirtilmiştir:
TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK
DÜZEYLERİ

PUAN ARALIKLARI

AÇIKLAMALAR

C2
C1
B2
B1
A2
A1

95-100
85-94
75-84
60-74
30-59
0-29

Türkçesi yeterli
Türkçesi kısa zamanda
yeterli duruma gelebilir
Türkçesi yetersiz
Türkçesi hiç yok

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 18- (1) 17 Ocak 2019 tarihli 9. Senato toplantısının 15 nolu kararı ile kabul edilen
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Kabulü
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunca kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.

