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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 

MADDE 1 – (1) İşbu Yönerge’nin amacı, İstinye Üniversitesi’nin önlisans/lisans/lisansüstü 

programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir. 

 

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 ile İstinye Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin (c) 

ve (g) bendleri uyarınca hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Birim: İstinye Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokulu, fakülte, enstitüleri, 

b) Kayıt İşleri Direktörlüğü: İstinye Üniversitesi Kayıt İşleri Direktörlüğü’nü, 

c) Komisyon: İstinye Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu’nu, 

d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü, 

e) MEB: Milli Eğitim Bakanlığı’nı, 

f) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu’nu 

g) Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü: İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’nü 

h) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni,  

i) Yönetmelik: İstinye Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Başvuru Şartları 

 

Genel şartlar 

MADDE 5 – (1) Lise son sınıfta olmaları veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda nitelikleri 

belirtilen adayların başvuruları Uluslararası Öğrenci Kontenjanı kapsamında kabul edilir:  

a) Adaylardan yabancı uyruklu olanlar, 

1) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Kanununun 7 inci maddesinin 1 inci bendinin “Türkiye içinde veya 

dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır hükmü 

uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,  

2) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türk vatandaşlığına geçen çift uyruklular, 

3) Türk vatandaşı olup 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden 

öğrencilerden ortaöğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, 

(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk 

okullarında tamamlayanlar dâhil) 



 

 

4) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin 

tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında 

yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) 

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE 

AL sınav sonuçlarına sahip olanlar, 

6) 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 başvuru yapabilir. 

b) Adaylardan; 

1) Türk vatandaşı olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar 

(orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), 

2) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL 

sonucuna sahip olanlar hariç), 

3) 5 inci maddenin birinci bendinin (a) alt bendinde tanımlanan doğumla Türk vatandaşı olan 

çift uyruklular (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile 

ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

4) 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), 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören Türk vatandaşı olan veya 5 nci maddenin birinci bendinin (b) alt bendinde 

tanımlanan doğumla Türk vatandaşı olan çift uyruklular başvuru yapamaz. 

 

Başvuru 

MADDE 6 – (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversite’nin internet adresinden duyurulur. 

Başvurular, Rektörlük tarafından belirlenen ve Üniversite’nin akademik takviminde yayınlanan tarihler 

arasında Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne internet üzerinden yapılır. Başvurular gerekli belgelerin 

zamanında ulaştırılması halinde geçerli olacaktır. 

(2) Başvuru tarihleri, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü tarafından Üniversite’nin resmi web 

sitesinde ilan edilir. 

(3) Adaylar birden fazla programa başvursalar bile yalnızca bir başvuru formu doldururlar. 

Başvuru Formuna Üniversite’nin internet sitesinden ulaşılabilir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler 

MADDE 7 – (1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri internet üzerinden göndermeleri gerekir. 

(2) Önlisans ve lisans başvuruları 

a) Online başvuru formu 

b) Pasaportun kimlik sayfasının kopyası 

c) Lise diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası (Yurtdışında bulunan okullardan 

mezun ise) 

d) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’ndan ya da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 

Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik 

Belgesi’’ (Yurtdışında bulunan okullardan mezun ise) 

e) Lise transkriptinin Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası 

f) 1 adet vesikalık fotoğraf 

g) Türkiye'de alınmış yabancı uyruklu öğrenci sınav sonucu (Var ise) 

h) Türkçe bölümler için üniversitelerden alınan Türkçe yeterlilik belgesi (TÖMER/B2 seviyesi, 

var ise) 

i) İngilizce bölümler İçin; IELTS Academic 6.5 (Writing: 6.5 koşuluyla), TOEFL IBT 85 

(Writing: 25 koşuluyla) (Var ise) 

j) SAT I, ACT, GCE vb. ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sonuç belgesinin onaylı 

örneği (Var ise) 

k) İkamet izni (Var ise) 



 

 

(3) Lisansüstü başvuruları: 

a) Online başvuru formu. 

b) Pasaportun kimlik sayfasının kopyası. 

c) Lisans diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası. 

d) Denklik belgesi ya da tanınırlık belgesi (Tanınırlık Belgesi Sosyal Bilimler alanında 

lisansüstü programlarına başvuran adaylardan talep edilmekte olup, Üniversite tarafından temin 

edilecektir. Sağlık alanında lisansüstü programlara başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan 

Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.). 

e) Lisans Transkriptinin Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası. 

f) 1 adet vesikalık fotoğraf. 

g) Türkçe yeterlilik belgesi. (TÖMER/C1 seviyesi, Var ise) 

h) İkamet izni (Var ise). 

 

Yurtdışı öğrenci kabul sınavı 

MADDE 8 – (1) İstinye Üniversitesi gerekli gördüğü halde başvuran adaylara yönelik 

uluslararası öğrenci kabul sınavı yapabilir. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 9 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Komisyon 

tarafından yapılır. Başvuru şartlarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 

Başvurunun Komisyon tarafından kabul edilmesi gerekir. Üniversite, dolmayan kontenjanları 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kurallar kapsamında başka bölüm/programlara 

aktarabilir. 

 

Sonuçların Duyurulması 

MADDE 10 – (1) Başvuru sonuçları, adaylara başvuru formunda belirtilen e-posta adresi 

üzerinden bildirilir. Gerekli şartları sağlayan adaylara İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Direktörlüğü tarafından bir “Ön Kabul Mektubu” gönderilir. Ön kabul mektubun da yer alan bilgiler 

ışığında, ödeme yapan adaylara “Kabul Mektubu” gönderilir ve ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde 

adayların Üniversite’nin ilgili birimine gelerek kesin kayıt işlemini tamamlaması beklenir. Ön kayıt 

ücreti yatıran ve Üniversite tarafından ilan edilen takvime göre kesin kayıt işlemini tamamlamak için 

gelmeyen öğrencilerin ödemiş olduğu ön kayıt ücretleri iade edilmez. 

 

Kayıt işlemleri 

MADDE 11 – (1) Kayıtlar Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır. 

(2) Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’ndan 

onaylı İngilizce veya Türkçe örneği. 

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’ndan ya da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 

Bakanlığı'ndan veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak Denklik 

Belgesi. 

c) Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya 

Konsolosluğu’ndan onaylı İngilizce veya Türkçe örneği. 

d) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli 

Heyeti’nce belirlenir) 

e) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’ndan alacakları öğrenim vizesi. 

f) Pasaport veya kimlik belgesi; Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik 

bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe veya İngilizce ’ye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği. 

g) 6 adet vesikalık fotoğraf. 

h) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü’nden “İkamet Tezkeresi” almaları zorunludur. 

 



 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 12 – (1) Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak bu Yönerge’de yer 

almayan konularda İstinye Üniversitesi Lisans/Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine tabi olurlar. 

 

Yürürlük  

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge ve ekindeki Puan Çizelgesi İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

Ek-1: İstı̇nye Ünı̇versı̇tesı̇ Yurt Dışından Öğrencı̇ Kabulü Yönergesı̇ Puan Çizelgesi 

 

 



 

 

EK-1 

İstinye Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi Puan Çizelgesi; 

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır. 
 

 

 


