HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖNLĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARI ĠÇĠN
YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL ve KAYIT YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans ve lisans
programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE-2 (1) Bu yönerge, Hitit Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına
yurtdışından öğrenci kabulü ile ilgili kontenjan belirlenmesi, başvuru koşulları, seçmeyerleştirme ve diğer konuları kapsar.
Dayanak
MADDE-3 (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin 2922 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Yükseköğretim Genel
Kurul kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE-4 (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Hitit Üniversitesi’ni
b) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörü’nü
c) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosu’nu
ç) Fakülte: Hitit Üniversitesi’ne bağlı Fakülteleri
d) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: Hitit Üniversitesine bağlı Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokullarını
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’nı
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel KoĢullar
Kontenjanlar
MADDE-5 (1) Yurtdışından Öğrenci Kabul edilecek önlisans ve lisans programları
(METEB bağlantılı programlar hariç) ile bu programlara ayrılacak kontenjan önerileri
Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek YÖK’e bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu
tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir.
(2) Bölümlere/Programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması ya da kontenjanın
dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar için tekrar başvuru almak suretiyle ek
yerleştirme yapılabilir.
(3) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı takvimi belirlenerek akademik takvimde
belirtilir.

BaĢvuracak Adaylar
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MADDE-6 (1) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları
koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
T ü r k v a t a n d a ş l ı ğ ı k a n u n u u y a r ı n c a a l d ı ğ ı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin
Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 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 olacaklar,
(2) Başvuruları kabul edilmeyecek olanlar:
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların, (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. 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) 6. maddenin 1 fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların,(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
K.K.T.C. 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 TC uyruklu olan veya 6. maddenin 1 fıkrasının b bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular,

e) Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını
Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,
f) Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin
tamamını Türkiye'de veya K.K.T.C.'de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C.
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
g) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,
ğ) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
alanların,
başvuruları kabul edilmez.
BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler
MADDE-7 (1) Başvuru için istenen belgeler her yıl Hitit Üniversitesi Senatosu
tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.
BaĢvuru Esasları
MADDE-8 (1) Kontenjanlar, başvuru şartları ve tarihleri Üniversitemiz Senatosu
tarafından belirlenerek, Hitit Üniversitesi web sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurulacak bölüm/programa eşdeğer veya yakın mezuniyet alan ve/veya
kollarının uygunluğu “Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından belirlenir.
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(3) Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgeler ile birlikte posta
yoluyla veya şahsen Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
(4) Türkiye’deki Noterler ile yurt dışından alınacak Türkiye Dış Temsilciliklerince
onaylanmış vekaletname ile bir başkası adına da başvuru kabul edilebilir.
(5) Posta yoluyla yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı
son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.
(6) Başvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
(7) Üniversitemize başvuru yaptıktan sonra başvurusunu geri alanlar ile herhangi bir
programa yerleştirilemeyen adayların başvuru ücretleri geri ödenmez.
(8) Üniversitemizin Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen
bölümlerine başvurular ve seçme işlemleri, ilgili Fakülte ve Yüksekokullar tarafından ilan
edilen tarih ve koşullara göre yapılır.
Kabul Edilen Sınav Türleri ve Geçerlilik Süreleri
MADDE-9 (1) Kılavuzda yer alan kontenjanlara; Üniversitemize yerleştirme
için YÖS, SAT 1, GCE, ACT, İB, TAWJIHI, BACCALAUREAT LIBANAIS,
BACCALAUREAT
FRANCE,
AL-SAHADA-AL
TAHANAWİYYA
ve
GAOKAO sınavlarından hangisi ya da hangileri ile başvuruların kabul edileceğini Üniversite
Senatosu belirler. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerinde bir
sınırlama getirilmez, ancak Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi
iki yıldır.
Seçme ve Değerlendirme ĠĢlemleri
MADDE-10 (1) Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puan sıralamasına
göre yapılır.
a) Devlet Üniversiteleri YÖS (Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı): En az 40 standart
puan alan adaylar,
b) SAT I: En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı alan adaylar,
c) ACT (American College Testing) sınavından Matematik (Math), Fen (Science
Reasoning) ve toplam olarak en az 21 puan alan adaylar,
ç) GCE (General Certificate Educatıon/A Level Sertificate) sınavından (en az 2 ders)
A Level Sertifikası alan adaylar,
d) I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve
başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olan adaylar,
e) ÜRDÜN ve FİLİSTİN’de yapılan TAWJİHİ sınavından fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan adaylar,
f) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan almış olan adaylar,
g) FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan
adaylar,
h) LÜBNAN’da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında
(Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar,
ı) AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye Bakaloryası), Fen Dalında (Scientific
Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer
bölümler için en az 170 puan alan adaylar,
i) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO)
başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 alan adaylar,
j) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş
ve bronz madalya almış adaylar,
k) Endonezya Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavında en az 60 puan alan adaylar,
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l) Kenya Certıfıcate Of Secondary Educatıon sınavında en az 45 puan alan adaylar,
m) Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde
puan alan adaylar,
n) Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan
alan adaylar,
o) Arnavutluk Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan
alan adaylar,
p) Diğer Türk Üniversitelerinin yaptığı sınavlardan alınmış sonuç belgesine sahip olan
adaylar.
(2) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliği Üniversite
Senatosu tarafından belirlenir.
(3) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ortaöğretim not
ortalamasına, tekrar eşitlik olması halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi
yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük aday tercih edilir.
(4) Bir Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna kabul edilen aynı ülke
uyruklu adayların sayısı bu Fakülte veya Yüksekokula bağlı Programların kontenjan
toplamının %30’unu geçemez.
(5) Öğrenci Seçme Yerleştirme işlemleri sürecinde kesin kayıt hakkı kazananların
listesi Hitit Üniversitesi web sitesinde ilan edilir.
(6) Bu listede olmayan ve Üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınav belgeleri
başvuran adaylardan istenir.
YerleĢtirme ĠĢlemleri
MADDE-11 (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemizi
seçmelerine imkan sağlamak üzere Ülkemizi ve Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalog
hazırlamak, yurtdışı eğitim fuarlarına katılmak ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı
olmak amacıyla Rektörlük oluru ile üniversite bünyesinde “Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi”
oluşturulur.
(2) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini
kesinleştirmek ve yapılacak itirazları karara bağlamak üzere Üniversitemiz bünyesinde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Öğrenci
İşleri Daire Başkanı ve Rektör tarafından seçilen 6 (altı) Öğretim Elemanından
oluşan “YurtdıĢından Öğrenci Kabul Komisyonu” oluşturulur.
(3) Kayıt hakkı kazanan adaylara “Yurtdışı Öğrenci Başvuru Formunda” belirttikleri
adrese kabul mektubu posta ile gönderilir. Bu belge ile adaylar ülkelerindeki Türkiye dış
temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar ise İl Emniyet Müdürlükleri’nden öğrenim
vizesi alabilirler.
(4) Süresinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
(5) Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme, ülke barajı aranmaksızın bu yönergede
belirtilen esaslara göre yapılır.
(6) Hitit Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(7) Yerleştirme listesi “YurtdıĢından Öğrenci Kabul Komisyonu”nun onayı ile
kesinleşir.
Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler ve kayıt
MADDE-12 (1) Kayıt için istenen belgeler, Üniversitemiz Senatosu tarafından
belirlenir ve Üniversitemiz web sitesinde ilan edilir.
(2) Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
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Türkçe Dil Düzeyi
MADDE-13 (1) Hitit Üniversitesine kabul edilen adayların kaydolduktan sonra
öğrenimlerine başlamasına, Türkiye’de bulunan Üniversitelerin Türkçe Öğrenme
Merkezlerince yapılan Türkçe Seviye Belirleme Testinde aldıkları sonuçlara göre karar
verilir.
(2) Üniversitelerin Türkçe Öğrenme Merkezlerince yapılan Türkçe Seviye Belirleme
Testinde aldıkları sonuçlara göre; Türkçe Dil Seviyeleri; “A” “Türkçesi Yeterli” ve “B”
“Türkçesini ilerletmekle yükümlü” olan adaylar öğrenimlerine başlarlar. Türkçe düzeyleri
“C” “Türkçesi Yetersiz” olan adaylar kayıt yaptırdıktan sonra Türkçe öğrenmeleri için 1 yıl
süreyle izinli sayılırlar.
(3) Öğrenciler izinli sayıldıkları yılı izleyen eğitim-öğretim yılı başında “A”
“Türkçesi Yeterli” ya da “B” “Türkçesini ilerletmekle yükümlü” düzeyine karşılık
gelen sertifika veya diploma getirmeleri durumunda öğrenimlerine başlarlar. Bu süre
içerisinde bu belgeyi getirmeyenlerin yükseköğretim kurumu ile ilişikleri kesilir.
(4) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Seviyesi ile ilgili her hangi bir belge
getirmeyenlerin Türkçe Seviyeleri “C” “Türkçesi Yetersiz” kabul edilecek ve buna göre
işlemleri yapılacaktır.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
MADDE-14 (1) Üniversitemizin
Yabancı
Dil
Hazırlık
sınıfı
bulunan
bölüm/programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar; 04.12.2008 tarih, 27074 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine tabidir.
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ve Mali Güvence
MADDE-15 (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesinden sonra,
üniversitemizin bu miktarlar ile ilgili talebi Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) Üniversitemiz yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden yükseköğrenimlerini
sürdürebilmeleri için yeterli olacak kadar maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli
belirleyerek, bunu sağlamalarını isteyebilir.

Ek Hükümler
MADDE-16 (1) Bu yönergenin kapsamında olduğu halde hakkında hüküm
bulunmayan hususlarda Üniversite Senatosu ilgili Kanun, Yönetmelik, Yükseköğretim Genel
Kurul Kararı ve bu Yönerge hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile gerekli düzenlemeler
yapabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE-17 (1) Bu Yönerge, Hitit Üniversitesi Senatosunca
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

kabul

Yürütme
MADDE-18 (1) Bu yönerge hükümlerini, Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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edilip,

