T. C.
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fakülte ve
yüksekokulların bölüm ve programlarına ayrılan yurt dışı öğrenci kontenjanları dâhilinde Ömer
Halisdemir Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge,
a) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Kanunun 7 nci maddesi,
b) 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’in 6 ncı madde (E) bendi
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27/1/2010 tarih ve 06-383-3269 ve 06-383-3270
sayılı yazıları,
ç) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19/2/2010 tarih ve 06-800-6165 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/3/2010 tarih ve 06-1489-10212 sayılı yazısı,
d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 6/6/2011 tarih ve 3733-023747 sayılı yazısı,
e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 26/8/2011 tarih ve 5658-037298 sayılı yazısı
gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönerge’de geçen:
a) Öğrenci: Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan yabancı uyruklu öğrenci, Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayan öğrenci ile KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta
öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan öğrencileri,
b) Rektör: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektörlük: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) Senato: Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Ömer Halisdemir Üniversitesini,
e) ÖHÜTÖMER: Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini
ifade eder.1
İKİNCİ BÖLÜM
Genel ilkeler
MADDE 4- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim
ücreti/katkı payı bedeli, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen ücret aralığında olacak şekilde ilgili
yasa hükümlerine uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
MADDE 5- (1) Herhangi bir bölümdeki kontenjanlara başvuru olmaması veya
kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer bölüm
kontenjanlarına aktarılmaz.
MADDE 6- (1) Öğrenciler, başvurularında en fazla beş (5) ayrı program için tercih
yapabilirler.
MADDE 7- (1) Kayıt olan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve İl Emniyet
Müdürlüğüne bildirilir.
MADDE 8- (1) Başvuru yapanlardan;
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a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının aldığı 06.07.2004 tarihli ve 25514 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 5203 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” la
tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
ç) 01.02.2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil] ve 01.02.2013 tarihinden sonra
yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından 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
dahil]2
KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta öğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların
başvuruları kabul edilir.
(2) Başvuru yapanlardan,
a) TC uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç),
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
d) TC Uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’ de tamamlayanların,
e ) ) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 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 gereğince doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların (1.bendin (b) fıkrasındaki şartları taşıyanlar hariç)3
başvuruları kabul edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt
Başvuru
MADDE 9- (1) Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili
akademik birimlerin görüşü alınarak, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenip
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ağ sayfasında yayımlanan kontenjan ilanından sonra Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’nın ağ sayfasında (http://www.ohu.edu.tr/oidb) ilan edilir.
(2) Başvurular belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına web
üzerinden yapılır. 4
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 10- (1) Başvuru için aşağıdaki belgeler istenir;
a) Yurt dışından Öğrenci Kabulü Başvuru Formu (Üniversitemiz ağ sayfasından
ulaşılabilir),
b) Lise Diploması: Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe noter onaylı kopyası,
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c) Resmi Not Durum Belgesi: Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve
lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi (Not durum belgesi Türkçe
değilse Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte kapalı zarf içinde
sunulmalıdır.).
ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,
d) Fotoğraf5
e) Lisans programlarına başvuran adaylar için sahip oldukları uluslararası sınav, ulusal
üniversite giriş sınavı ya da Türkiye’deki Üniversitelerin Yaptığı yurtdışından öğrenci kabul
sınavı sonuç belgesi. Bu sınav belgelerinden sadece biri kullanılabilir. (TABLO 1).6
f) Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde geçerli olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.
Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi
vb.) için ise süre sınırlaması yoktur.7
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11- (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların tercihlerini
değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından
yürütülür. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.8
(2) Kontenjanlara başvuran adayların değerlendirilme ve lisans programlarına yerleştirme
işlemlerinde; uluslararası sınav, ulusal üniversite giriş sınavı, Türkiye’deki üniversitelerin
yaptığı yurt dışından öğrenci kabul sınavları ile birlikte bu sınav sonuçlarına lise diploma
notunun etki oranına göre işlem yapılır.
(3) Üniversitenin yurtdışından öğrenci kontenjanına yerleştirme işlemlerinde kullanılacak
sınavlar Tablo 1’de verilmiştir.
(4) Üniversitenin yurtdışından öğrenci kontenjanına yerleştirme işleminde değerlendirme,
toplam 100 puan üzerinden ve aşağıda verilen öncelik sıralamasına göre ayrı ayrı yapılır.
a) Uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan adaylar için bu sınavın %70’i ile lise
diploma notunun %30’u
b) Ulusal üniversite giriş sınav sonuç belgesine sahip olan adaylar için bu sınavın %70’i
ile lise diploma notunun %30’u,
c) Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı yurtdışından öğrenci kabul sınav sonuç belgesine
sahip olan adaylar için bu sınavın %70’i ile lise mezuniyet notunun %30’u dikkate alınır.
(5) Yerleştirmeye esas olacak değerlendirme işleminde notlar, her bir değerlendirme için
ayrı ayrı büyükten küçüğe göre 5 (beş) ayrı liste olarak sıralanır. Kontenjanlara yerleştirme;
öncelik sıralamasındaki listeye göre kontenjan dâhilinde yapılır. Puanların eşit olması durumunda
adayların yaşı dikkate alınır. Küçükten büyük yaşa doğru sıralama yapılır. Kayıtlar sonucunda
boş kalan kontenjan kadar sıralı listeden yedek aday ilan edilebilir.
(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların
değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul
kılavuzlarındaki ölçütlere göre yapılır.
(7) Kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, fakülte veya yüksekokula bağlı
programların kontenjan toplamının %20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde ise bu
limit boş kalan kontenjan kadar arttırılabilir.
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Sonuçların duyurulması ve kayıt
MADDE 12- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin ağ sayfasında
duyurulur.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu
gönderilir.
(3) Kayıtlar Üniversite ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yapılır.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 13- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk
olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) "Denklik Belgesi",
b) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
c) Öğrenim ücretinin (ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen tutarda) yatırıldığını
gösteren banka dekontu,
ç) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden;
Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
Türkiye’ ye vize ile ya da vize muafiyetinden yararlanarak gelip; ikamet izni ile kalmakta iken
Üniversitemizde Lisans/ Önlisans seviyesinde öğrenim görme hakkı elde edenler hariç9
d) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki
Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
e) İkamet tezkeresi fotokopisi (Kesin kayıt sonrası öğrenci belgesi ile İl Göç İdaresi
Müdürlüklerinden alınacak belge),10
f) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
g) Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan
onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği.
Türkçe yeterlik düzeyleri

MADDE 14- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda
belirtilmektedir:
C1, C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B1, B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime
başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe
yeterlik düzeyini C1, C2 yapmak zorundadır.
A1, A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Adaylar; yabancı dille eğitim
veren bölümlere başvuranlar hariç, yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt
yaptıktan sonra, bir yıl izinli sayılarak Türkçe öğrenimi görüp dil seviyesini C1, C2 veya B1, B2
düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir.
(2) Türkçe düzeyleri, ÖHÜTÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınav
sonucuna göre belirlenir.11
(3) Türkçe düzeyleri B1, B2 ve A1, A2 olan adaylar, ilk kayıt tarihinden sonra güz
yarıyılında Eğitim-Öğretimin başladığı tarihi takip eden ilk haftanın sonunda Türkçe Yeterlik
Sınavına alınırlar. 12
(4) Yabancı dil hazırlık programı olan bölümlere kaydı yapılanlardan Türkçe düzeyleri B1, B2
ve A1, A2 olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber, Türkçelerini C1, C2 düzeyine çıkarmakla
yükümlüdürler. Mezun olma seviyesine gelen öğrencinin C1, C2 düzeyinde olduğunu
belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun edilmezler.
(5) Türkçe yeterlik düzeyi A1, A2 olan öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca,
bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda C1, C2 veya B1, B2
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düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce
İlgili Fakülte/ Yüksekokula ibraz ederler. İbraz edilen belgeler İlgili Fakülte/ Yüksekokul
tarafından Öğrenci İşleri D0aire Başkanlığına bildirilir. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda C1,
C2 veya B1, B2 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayan veya ÖHÜTÖMER 13tarafından
yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlara 1 yıl daha ek süre verilir. Ek
süre sonunda da Türkçe seviyeleri yetersiz görülen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Türkiye bursları kapsamında yerleştirilen öğrenciler ancak kendi imkanları ile öğrenimlerine
devam etmeleri halinde ek süreden yararlanabilirler.14
(6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği
ÖHÜTÖMER15 tarafından belirlenir.16
Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 15- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer
alan ortak zorunlu yabancı dil derslerinde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yabancı dil hazırlık sınıflarında ise Ömer Halisdemir
Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan
hükümler uygulanır.
(2) Yabancı dille eğitim veren bölümlerde öğrenim görenler hariç; Hazırlık sınıfı eğitimi
sonunda Türkçe yeterlik düzeyi B1, B2 veya C1, C2 düzeyinde olanlar eğitime başlarlar. A1, A2
düzeyindekiler ise Türkçe düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl sonunda C1,
C2 veya B1, B2 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayan veya ÖHÜTÖMER tarafından
yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlara 1 yıl daha ek süre verilir.17
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 16- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, Ömer
Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem görürler.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümleri Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.
Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanlarına Başvurularda Kullanılacak Sınavlar
TABLO 1
Uluslararası Sınav
ABITUR
ACT
(American College Test )
GCE (A LEVEL SINAVI)
(General Certificate Education)
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Taban Puanları

Geçerlilik Süreleri

En fazla 4

Süresiz

Matematik, Fen (Science Reasoning)
ve Toplam (Composite) minimum
21/36 Puan
En az biri başvurulan programla ilgili
olmak üzere minimum 3/5konuda A
seviyesi
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2 yıl

Süresiz

IB (International Bakalorya)

Diploma notu minimum 25/42

Süresiz

SAT I
(Scholastic Assesment Test )

Minimum 1000/1600 Toplam Puan

2 yıl

Matematik, İngilizce dersleri dahil
olmak üzere minimum 6 dersten başarı
ve minimum 3 kredi

Süresiz

WAEC (West African
Examination Council)

Ülke
Afganistan
Azerbaycan
Çin Halk
Cumhuriyeti
Endonezya
Irak
Kazakistan
Kırgızistan
Kosova
Moğolistan

Türkiye

Türkiye

Üniversiteye Giriş
Sınavı

Üniversite Giriş Sınavı
TQDK tarafından
yapılan merkezi
Üniversite Giriş Sınavı
GAOKAO Üniversite
Giriş Sınavı
Ujlan Akhir National
(UAN) Sınavı
Üniversite Giriş Sınavı
(AL Edadiah)
Üniversite Giriş Sınavı
Üniversite Giriş Sınavı
(KCS)
Üniversite Giriş Sınavı
(Maturity)
Üniversite Giriş Sınavı
Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS)/ Lisans
Yerleştirme Sınavı
(LYS)
Ülkemizdeki
Üniversitelerin Yaptığı
Yurtdışından Öğrenci
Kabul Sınavı

Taban Puanları

Geçerlilik

Skor 210/350

2 yıl

İlgili alanda minimum 420/700 puan

2 yıl

İlgili alanda minimum 480 puan

2 yıl

Minimum 60/100 puan

2 yıl

Minimum 72/120 puan

2 yıl

Minimum 72/120 puan

2 yıl

Minimum 150/250 puan

2 yıl

Minimum %60

2 yıl

Başvurulan programla ilgili dört
alanın her birinde 500/800 puan

2 yıl

Başvurulan programın bir önceki
yılına ait taban puanına eşit veya
yüksek puan alan adaylar

2 yıl

Minimum 50/100 Puan

2 yıl

