IŞIK ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Işık Üniversitesi bünyesindeki birimlerin ön lisans ve
lisans düzeyindeki diploma programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları
düzenlemektir. Bu Yönerge, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, başvuru ve
kabul – kayıt usul ve esaslarını belirlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu yönerge 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi ve
Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Işık Üniversitesi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarını,
b) İngilizce Hazırlık Programı: Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
c) İngilizce Yeterlik Sınavı: Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
d) Mütevelli Heyet: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,
g) Uluslararası Eğitim Ofisi: Işık Üniversitesi Uluslararası Eğitim Ofisini,
İfade eder.
Kontenjan
MADDE 4 – (1) Yurtdışından öğrenci kabul edecek bölümler ve bu bölümlerin kontenjanları,
Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir, Yükseköğretim Kurulu onayı ile kesinleşir
ve üniversite web sayfasında duyurulur.
(2) Programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya
başvuru olmayan kontenjanlar diğer program kontenjanlarına eklenebilir.
Başvuru İçin Temel Şartlar
MADDE 5– (1) Adayların başvuru sırasında lise son sınıfta veya mezun durumda bulunmaları
koşulu ile:
 Yabancı uyruklu olanların,
 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’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumda ki çift uyrukluların:
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
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nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
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 dâhil) başvuru
yapabilmelerine,
 KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
Certificate of Education (GCE) Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010
tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak General
Certificate of Education (GCE) Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların,
Başvuruları kabul edilir.
Başvuru İçin Gerekli Sınav – Diploma Türleri ve Taban Puanları
MADDE 6 –(1) Ek-1 de belirtilen ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav - diploma türleri ve
puanlarına sahip olan adaylar başvuruda bulunabilir. Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları
eklenebilir. Belirtilen sınav ya da diploma türlerine sahip olmayan adayların sunduğu belgeler ilgili
birimce değerlendirmeye alınabilir.
(2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International
Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş
sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.
Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler
MADDE 7 – (1) Başvurular, Üniversitenin web sayfasında ilan edilen başvuru tarihlerinde,
aşağıda belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte Uluslararası Eğitim Ofisi’ne yapılır.
(2) Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları
dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri ile sunulmalıdır.
a.
Başvuru Formu,
b.
Mezun ise Lise diploması, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge türü,
c.
Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi,
d.
Başvuru esnasında sunulan uluslararası/ulusal sınav sonuç belgeleri,
e.
Adayların başvurduğu programın eğitim diline göre Türkçe veya İngilizce yeterliliklere
ilişkin belge,
f.
Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,
g.
Niyet mektubu,
(3) Başvurulan programının özelliğine göre Üniversite tarafından ek belgeler talep
edilebilir, bu belgelerin kesin kayıt sırasında da ibraz edilmesi gerekir.
(4) Minimum başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz
olarak gerekli süre içerisinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci
tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik yapılamaz.
(5) Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya
Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir
usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir,
Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
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(6) Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda,
gerekli görüldüğü takdirde ilgili birim tarafından internet üzerinden ya da kampüse davet edilerek
mülakata alınabilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul
MADDE 8 - (1) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası Eğitim Ofisi tarafından
değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Başvuruların değerlendirilmesi, burs kararı ve kabul süreçleri Uluslararası Eğitim Ofisi
tarafından, ilgili birimlerin görüşü alınarak yapılır.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi
sırasında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınması esaslarına uygunluk şartı da aranabilir.
(4) Adayın başvurusunun değerlendirilmesi için minimum akademik koşulları ve temel şartları
sağlaması gerekmektedir.
(5) Adayın istenen minimum akademik koşullarını sağlaması kabul edilmeyi gerektirmez,
adayın kabulü değerlendirme sonucuna bağlıdır.
Sonuçların Bildirimi Ve Kayıt Niyeti
MADDE 9- (1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya, başvuru sırasında belirttiği e-posta
adresi aracılığıyla Uluslararası Eğitim Ofis tarafından bildirilir.
(2) Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası Eğitim Ofis tarafından zorunlu ön
ödeme bilgilerini içeren bildirim mektubu gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini
başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim
mektubu gönderilebilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt sonrası öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön
ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez.
Ancak, öğrencinin vize başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile
Üniversiteye başvurduğu takdirde ön ödemesi iade edilir.
(3) Ön ödemesini gerçekleştirerek kayıt niyeti belirtmiş olan adaylara, Uluslararası Eğitim Ofis
tarafından “Öğrenim Meşruhatla Vize” almaları amacıyla resmi “kabul mektubu” veya eşdeğer bir
belge gönderilir.
Vize ve İkamet İzni İşlemleri
MADDE 10 - (1) Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en
yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatla Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir.
Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden
adayların kendileri sorumludur. Öğrenim vizesi şartı aranmayan durumlar Üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı
tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, İstanbul dışı bir ilden alınan
ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını İstanbul'a taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili
oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.
(3) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının
yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.
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Üniversiteye Kayıt
MADDE 11 – (1) Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından
ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar.
(2) Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri
belgelerin asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir:
a) Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici
mezuniyet belgesi aslı,
b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli
Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
c) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en
yakın) T.C. Konsolosluğundan alınmış “Öğrenim Meşruhatla Vize”,
d) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş),
e) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
f) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,
g) Başvuru esnasında sunulan ulusal/uluslararası sınavların orijinal sonuç belgesi,
h) Mevcut ise oturum izni belgesinin fotokopisi veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından
verilen mavi kart fotokopisi,
I) Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen diğer
ek belgeler.
3) Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
4) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif
edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt
tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa,
kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri
geri ödenmez.
İngilizce Yeterlilik
MADDE 12 – (1) Üniversitenin eğitim dili İngilizce olan programlarına başlayabilmek için
öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
(2) Resmi dili İngilizce olan ülkeler dışında diğer ülkelerden başvuru yapan adaylardan İngilizce
yeterlilikleri açısından Üniversite Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve aşağıda belirtilen
uluslararası sınav sonuçlarına sahip olmaları beklenmektedir:
 IELTS
6
 TOEFL Paper
480
 TOEFL CBT
170
 TOEFL IBT
70

(3) Adaylar geçerli İngilizce yeterlilik belgesini kayıt sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi
sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
(4) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce
Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Üniversite Senatosu tarafından belirlenen düzeyde
puan almak zorundadırlar. Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan
başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler.
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Türkçe Yeterlilik
MADDE 13 - (1) Öğrenim dili tamamen Türkçe olan programlara kayıt olacak öğrencilerin,
Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur.
(2) TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan
sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan
öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
(3) En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda
tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.
(4) En az son üç yılında, ortaöğrenimini Yurtdışında Türkçe eğitim veren kurumlarda
tamamlayanlardan Türkçe Yeterlilik Belgesi aranmaz.
Öğrenim Ücreti
MADDE 14 – (1) Işık Üniversitesi’nde öğrenim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret her akademik
yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve değişiklik gösterebilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri,
Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul
yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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