İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Senato Kararı
KARAR TARİHİ
18/05/2016

OTURUM NO
03

KARAR NO
-

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına yurt dışı öğrenci
kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, İstinye Üniversitesi’nin yurt dışı öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları,
başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt kabul şartlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı
kanun’un 14/f maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni,
b) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu’nu,
ç) Birim: İstinye Üniversitesi’ne bağlı fakülteler ve/veya meslek yüksek okulunu,
d) Öğrenci Akademik İşleri Direktörlüğü: İstinye Üniversitesi Öğrenci Akademik İşleri
Direktörlüğü’nü,
e) Yönetmelik: İstinye Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni,
f) Ofis: İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni,
g) Komisyon: İstinye Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu’nu
ifade eder.
Genel şartlar
MADDE 5 - (1) Lise son sınıfta olmaları veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda nitelikleri belirtilen
adayların başvuruları Uluslararası Öğrenci sıfatıyla kabul edilir:
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 Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenler,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
ç) TC uyruklu olup 1.2.2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden öğrencilerden
ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin
(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dâhil)
d) 1.2.2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanlar,
f) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
(2) Aşağıda nitelikleri belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez:

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar (orta
öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip
olanlar hariç),
c) 5nci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular
(orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (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),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 5nci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.
Başvuru
MADDE 6 - (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitenin internet adresinden duyurulur.
Başvurular, rektörlükçe belirlenen tarihler arasında Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne online olarak yapılır.
Başvurular gerekli belgelerin zamanında ulaştırılması halinde geçerli olacaktır.
(2) Başvuru tarihleri, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından üniversitenin internet adresinde ilan edilir.
(3) Adaylar birden fazla programa başvursalar bile yalnızca bir Başvuru Formu doldururlar. Başvuru
Formuna üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilir.
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 7 - (1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri internet üzerinden göndermeleri gerekir:
a) Lise diplomasının İngilizce veya Türkçe tercümesi (Diplomanın aslı ve Türk diplomalarına denkliğini
gösteren belge kayıt esnasında istenecektir),
b) Not Belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili
okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce, değilse bu dillerden birine tercüme
edilmiş, noter veya konsolosluktan onaylanmış belge),
c) Pasaportun veya kimlik belgesinin kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizce’ ye
çevrilmiş örneği,
ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,
d) Varsa SAT I, ACT, GCE vb. ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin
onaylı örneği.
Yurtdışı öğrenci kabul sınavı
MADDE 8 - (1) İstinye Üniversitesi gerekli gördüğü halde başvuran adaylara yönelik Yurtdışı Öğrenci
Kabul Sınavı yapabilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İstinye Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Başvuru şartlarını sağlamış olmak,
yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Üniversite dolmayan kontenjanları başka programlara
aktarabilir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 10 - (1) Başvuru sonuçları üniversitenin internet adresinde ilan edilir ve adaylara yazılı olarak
bildirilir. Başvurusu kabul edilen adaylara İstinye Üniversitesi tarafından bir “kabul mektubu”
gönderilir. Adayların “kabul mektubu” ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki TC
temsilciliklerinden vize almaları gerekir.
Kayıt İşlemleri
MADDE 11 - (1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır.

(2) Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki TC Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
b) Yurtdışından alınan lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren
TC Milli Eğitim Bakanlığı veya ülkelerindeki TC Temsilciliğinden alınan belge,
c) Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe
örneği,
ç) Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli
Heyeti’nce belirlenir)
d) Ülkelerindeki TC Temsilciliğinden alacakları öğrenim vizesi,
e) Pasaport veya kimlik belgesi Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik bilgilerini
gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizce ’ye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,
f) 6 adet vesikalık fotoğraf.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nden
“İkamet Tezkeresi” almaları zorunludur.
Eğitim-öğretim
MADDE 13 - (1) Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak bu yönergede yer almayan
konularda İstinye Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi
olurlar.
EK-1: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.
a) SAT I' den en az 1000 toplam puan alan adaylar,
b) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
c) GCE (General Certificate Education / A Level Certificate) 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 Filistin'de yapılan Tawjihi sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan
sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan adaylar,
f) Abitur (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,
g) Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,
h) Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream)
diploma notu en az 14 olan adaylar,
ı) Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), MühendislikMimarlık 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 alan adaylar,
l) Kenya Certificate Of Secondary Education sınavında en az 45 alan adaylar,
m) İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve "Pişdaneşgahi"
bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu adaylar,
n) Lise Bitirme Diplomasına sahip olan adaylar, (Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda,
Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan)
o) Lise bitirme derecesi tam notunun %60'ı oranında başarılı olan adaylar,
ö) İstinye Üniversitesi Yeterlilik Sınavında en az 50 alan adaylar

