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YALOVA ÜxİvEnsİrtsİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCi KABULÜNE iİiŞrİX YÖNERGE

BiRiNCİ BöLüM
Amaç, Kıpsam, Dayanak ve Tanrmlar

Anaç
MADDE r- (r) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programlanna,
uluslararası öğrencilerin başvurusu, kabulü ve kayıtlarına ilişkin uygulanacak usul ve esaslan
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (l) Bu yönerge, kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanlan dflhitinde, Yalova
Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans diizeyindeki programlarda öğrenim görmek isteyen adaylara
uYgulanacak genel esaslar, başıuru, başvurulann değerlendirilmesi ve uluslararası öğrencilerin
yiikiimlülüklerine ilişkin hiikümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Yiikseköğretim Kurulunun Türkiye'de Ögrenim Gijren Yabancı
Uyruklu Öğrencilere i|işkin 2922 sayılı Kanuna ve 15.05.2Ol9 tarihinde Yükseköğretim Genel
Kurulu'nca kabul edilen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne ilişkin Esaslara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanrmlır
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Birim: İlgili fakülte, yfüsekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Birim Kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
c) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az 7o30'unun

yabancı dilde verildiği eğitimi
ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
d) Komisyon: Yalova Üniversitesi Rektörtüğü talafından görevlendirilen; en az 2 akademik

Personel ve 1 öğrenci işleri daire başkanlığı personelinden oluşan "Uluslararası Ögrenci
Değerlendirme Komisyonu"nu,

e) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,
g) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini.

ğ) TÖMER: Tiirkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,
h,1 Üniversiıe: Ya|ova Üniversitesini,
ı) Yabancı dilde eğitim: Progıamın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği

eğitimini,
i) YTÖMER: Yalova Üniversitesi Tiirkçe Ögretimi Uygulama ve Araştırma \4erkezini,
ifade eder.
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i«iNci BöLüM
Uluslararası Ögrenci Kabulüne İlişkin Genel Esaslar

Genel Koşullar
MADDE 5- (t) Lise son sınrfta olmalan ya da mezun durumda olmaları koşuluyla başvuruları kabul
edilecek adaylar;

a) Yabancı uyruklu olanlaı,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni

a|anlar ve bunlann Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmalan çocuklannın
Türk Vatandaşhğı Kanunu uyannca aldığı Tanınan Haklann Kullanılmasına İlişkin Belge süibi
olduklarını belgeleyenler, (5901 sayıh Türk Vatandaşhğı Kanunu'nun 7 nci maddesinde "(l)
Ti,irkiYe iÇinde veya dışında Tiirk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içindeı <loğan çocuk
Tiirk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, 1urt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen|er / bu
durumdaki çift uynıklul ardan,

ç) i) 0|l02l20l3 tarihinden önce 1urtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
ösencilerden ise ortaöğetiminin (lise) son üç yılıru kkTc hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını l(kTc dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Tük okullannda tamamlayanlar dahil),

Li) 0l/02/2013 tarihinden soüa yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlanna ortaögretiminin (lise) tamamınr kkTc hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Tiirk okullannda tamamlayanlar dahil),

d) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de o(aöğrenimini tamamlayan GCE
AL srnav sonuçlanna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkeleı,deki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GcE AL sınav sonuçlanna sahip olan veya sahip olacak
olanlar.

(2) Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar;
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye'de ı eya KKTC'de

tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanlaı (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL

sonucuna sahip olanlar ile 2005-20l0 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Bu maddenin birinci fıkasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uynıklular (beşinci maddenin birinci fikrasının c bendini sağlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uynıklular (ortaöğeniminin (lise) tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptınp 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 beşinci maddenin birinci fıkrasının c
bendinde tanlmlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklulardır.

Kontenjanların ve Özel Koşulların Belirlenmesi
MADDE 6- (l) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzel indeki biriııci
(örgün) öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğetim programlanna ayrıla*ak konteqjİn
ile öze| koşulları ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla belirlenir ve beljrlenen
koşullar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

^

2



Senato: 28.05.2020/l80 Madde: 2'nin ekidir.

(2) 15.05.20l9 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu'nca kabul edilen "Yurt Dışından Ögrenci
Kabulüne İlişkin Esastar"ın 7 nci maddesi uyannca; uluslararası öğrenci kabul edecek üniversite
kontenjanına başvuru olmamasl veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başıuru
olmayan kontenjanlann Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programlan dışındaki diğer
Programlar İçin iirıiversite talep ettiği takdirde; aynı iirıiversitenin diğer program kontenjanlanna bu
esasların 2/b maddesindeki kontenjan belirleme sınrrlarını aşmamak şartıyla komisyonun önerisi
üzerine Senato kararıyla aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk programlannda ise
Yi,iksekögretim Ytirütme Kurulu kararı ile aktarılabilir.

Başvuru
MADDE 7- (1) Başıurulara ilişkin açıklamalar her yıl akademik takvimde be]ir]enen tarihler
arasında iiırıiversite intemet adresinde, http://www.yalova.edu.tr, duyurulur. Başvurular yine
akademik takvimde belirlenen tarihler arasında h //ubs alova.edu.tr adresinde belirtilen sisteme
bu yönergenin 11 inci maddesinin 2 inci fıkasında belirtilen belgelerin elektronik olarak
yüklenmesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılır ve beyan esasına dal,anır. istenen
belgelerin asıllan kesin kayıt esnasında teslim edilir. Eksik belge ile yapılan başıurular
değerlendirmeye alrnmaz.
(2) Başvuruda kabul edilecek smavlara ve puanlara ilişkin bilgiler Ek l'de belirtilmişıir.
(3) AdaYlar Ek l veya 2'de belirtilen srnav veya diploma türlerinden birinın sonucuyla
baŞvurabilirler. Başıuru için belirtilen asgari taban puana sahip olmak şarttır. Sadece ortaöğretim
(lise) not ortalaması (Ek 2) ile yapılan başwrular da kabul edilecektir.
(4) Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabutü sırasında öğrenci başvurulannın
değerlendirilmesinde kullanılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafindan onaylanan sınavlardan; lise
bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, Intemational Baccalaureate, GCE vb.)
geÇerlilik süreleri sınırsz; ancak üniversite giriş sınavı statiisi,inde olan sınavların (SAT vb.)
geçerlilik siireleri ise iki yıl ile sınırlıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 8- (l) Başwruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri komisyon tarafından
yapılır.
(2) Puanı yüksek olan adaydan başlamak üzere tercih sırasına göre yerleştirme yapılır.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm ve programlara yapılan başvurular, söz konusu bölüm
Ya da programın ölçütleri kapsamında ilgili kurullarca değertendirilir ve bu değerlendirmeye göre
komisyon tarafından yerleştirme yapılır.
(4) Adayların sahip olduğu Ek 1'de belirtilen sınava ilişkin puan türünün lOO'lük sisteme çeı,rilmiş
halinin %50 (yiizde elli)'si ile EK 2'de belirtilen ortaöğretim (lise) not ortalamasının l00'lük
sisteme çevrilmiş halinin %o50 $nzde elli)'si toplanarak "Yerleştirme Puanı" aşağıdaki şekilde
hesaplanır:

Yerleşıirme Puanı (EK l puanının l00'lük
sistemdeki karşılığ) / 2

(5) Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla;
a) Daha yakın tarihte orta ö$etimden mezun olan,
b) Yaşı küçük olan aday tercih edilir.

+
(EK 2 puanının 100'lük
sistemdeki karşılığı) / 2
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Öğretim Dili
MADDE 9- (l) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Aynca, yabancı dilde eğitim ve krsmen
yabancı dilde eğitim veren programlar mevcuttur.
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kayt olduktan sonra öğrenimlerine
başlayabilmeleri için üniversitemiz Ttirkçe Ögretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTÖMER)
ile T.C. iiniversitelerine bağlı Tiiırkçe Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) vel,a Yunus Emre
Enstitüsüniln yaptığı Türkçe sınavlanndan yeterli puan almalan ve bunu kesin kayıı esnasında ibraz
etmeleri gerekir.
(3) Türkçe yeterlilik testinden alınan puan programa yerleştirme puanı olarak dikkate ahnmaz.
(4) Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamla},an ada1.Iann ve
öğretim dili Türkçe olan liselerden mezun olmuş adaylardan dil belgesi aıanmaz.
(5) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrenciler, herhangi bir Türkçe 1,eterlilik belgesi
ibraz etmemeleri halinde, YTÖMER tarafından düzenlenecek olan Türkçe düzey belirleme
sınavında aldıkları sonuca göre işlem yapılır.

Avrupa Dil Portfolyosu'na göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzevleri aşağıda
belirtilmekıedir:

Al Diizeyi: (Temel-1) Türkçesi yeterli değildir. Türkçe hazırhk eğitimine alınacaktır ve izinli
sayılacağı bir yılın sonuna kadar Tiirkçe öğrenmekle yiikilmlüdilr. Bu bir yılın sonunda öğenci
Tiiıkçesini en az Bl düzeyine çıkardıktan sonra yükseköğretim kurumundaki öğrenimine
başlayabilir.

,{2 Diizeyi: (Temel-2) Türkçesi yeterli değildir. Türkçe hazırlık eğitimine alınacaktır ve izinli
sayılacağı bir yılın sonuna kadar Ti,irkçe öğrenmekle yükümlüdiiır. Bu bir yılın sonunda öğrenci
Türkçesini en az Bl düzeyine çıkardıktan sonra yiikseköğetim kurumundaki öğrenimine
başlayabilir.

Bl Diizeyi: (Orta-l ) Türkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, ada1 1-iikseköğretim
kurumundaki öğrenimine başlayabilir.

82 Diizeyi: (Orta-2) Türkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, ada1 1-iikseköğetim
kurumundaki öğrenimine başlayabilir.

C1 Diizeyi: (İleri-l) Tilrkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, ada1, 1iikseköğretim
kurumundaki öğrenimine başlayabilir,

C2 Diızeyi (İleri-2) Türkçe seviyesi öğrenim görmek için yeterlidir, ada1 1ükseköğretim
kurumundaki öğrenimine başlayabilir.

(6) Türkçesi yeterli olmayan aday yukandaki Türkçe yeterliliklerinde belirtilen kriterleri sağlamak
için bir yıl siiıeyle Türkçe hazırlık okumak tizere YTÖMER'e veya T.C. üniversitelerine bağlı
TÖMER'lere kayıt yapırabilir. Türkçe yeterliliğini (en az Bl) bir (1) yıl içinde belirlenen diizeye
çıkaramayan öğrencilerin kayıtlan silinir.
(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi yapan programlara kabul edilen adaylar, Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt
sırasında ibraz ederek yeterli puana sahip olduklannı belgeleyebilirler. Bu belgeleri ibraz etmeyen
adaylar Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu taraflndan yapılan Yabancı Dil Yeterlilik
sınavına alınrrlar.
(8) Yabancı dil ile öğretim yapan birimlere yerleşen adaylardan Tiirkçe dil diizeyini belgelendirmesi
talep edilmez. Eğitimin verildiği dilde istenen koşulu karşılayan öğrencilerin kayıtlan yapılarak
öğrenime başlarlar.
(9) Yabancı dil ile öğretim yapan birimlere yerleşen adaylardan, anadili kabul edildiği öğretim dili
ile aynı olanlardan ve ortaöğretiminin (lise) tamamını istenen eğitim dilinde taınıı!üllaJanlardan
yabancı dil dtizeyleri için belge aranmaz.
(l0) Aday, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olursa, Yalova Üniversit6İi Yabancı Qill'öı
Yüksekokulunda Yabancı Dil Hazırlık öğenimine devam eder.
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(ll) Kısmen yabancı dil eğitimi yapan birimlere yerleşen adaylar hem Türkçe hem de kabul
edildiği programın öğTetim dilindeki yeterlilik koşullanna tabidir.

Sonuçlarrn Duyurulması
MADDE l0- (1) Başıuru sonuçlan Üniversitemiz intemet sitesinde duyurulur. (Jniversitemize
yerleşen adaylara Üniversite tarafından kabul mektubu hazırlanır. Adayların, bu mektup ile
birlikte ütkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyiikelçiliğine ya da Konsolosluğuna giderek
"Ögrenim Vizesi" almaiarı gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversitel,e kayıt
yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Kayıt
MADDE l l- (l) Kayıtlar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapıhr.
(2) Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri siiıresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na vererek
kesin kayıtlarını yaptınrlar.

a) Lise diplomasının Tiiık liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.
Milli Eğitim Bakanlığından ahnacak "Denklik Belgesi"nin aslı,

b) Lise diplomasrrun as|ı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Kcınsolosluğundan
onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi,

c) Not durum belgesinin (Transkipt) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğu'ndan onaylanmış Türkçe çevirisi,

ç) İlgili slnav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğu'ndan onaylanmış Tiirkçe çevirisi,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki
Tiirkiye Büyiikelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylanmış fotokopisi,

e) Öğrenim ücretinin yatınldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu taıafindan her
yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite taratından belirlenen
ve Yfüsekögretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır. ı,

0 Ülkelerindeki Ti.iırkiye Büyükelçiliği'nden alınacak "Ögrenim Vizesi".
g) 4 adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Tükçe yeterlik belgesi.
h) Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Ömeği §üfus müdi.i.ırlfülerinden

alınabilir.),
ı) Maddi güvence belgesi (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kal,nağı sağladığını

gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversiıe. 1,urı
dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunlann sağlanmasrnda aracı
olmaz.).

(31 Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır.
(4)Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. Şahsen gelemeyen adaylar T.C. Noterlerinden
ve/veya T.C. Konsolosluklarından vekdlet verecekleri kişi aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilirler.
İntemet ortammda veya posta ile kayıt yapılamaz.
(5) Lise Diploma Denklik Belgesi hariç diğer tiirn belgelerini eksiksiz olarak teslİm etmeyen
adaylar öğrencilik hakkı kazarıarnazlar. Ögrencinin. Lise Diploma Denklik Belgesini Ögrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafindan belirlenen süre içerisinde teslim etmesi gerekir. Aksi takdirde
öğrencinin kaydı silinir.
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Ek Yerleştirıne
MADDE 12- (l) Kesin kayıt işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlaı için ek yerleştirme
yapılabilir.
(2) komisyonun önerisi üzerine senato kararı ile ek yerleştirme için yeni başvuru ve tercih
alınabilir. Yeni başvuru alınmaması durumunda yallnızca, ilk yerleştirme sonucunda herhangi bir
programa yerleştirilemeyen adaylar arasından yeniden tercih alınarak yerleştirme yapılır.

Ögrenim Ücreti, Sağhk Sigortası ve Barınma
MADDE 13- (l) Öğrencilerden, Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl tespit edilen asgari ye azami
sınırlar içinde kalmak kaydıyla, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mikİarda öğrenim
ücreti alınır.
(2) Uluslararası öğrenciler sağhk giderleri için sağlık sigortası yaptırırlar. Üniversite'nin kayıt olan
öğrenciye sağlık sigortası imkAnı sağlama yiikümlülüğü yoktur.
(3) Yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin konaklama ve barınma işlemleri kendilerine aitıir.

Uluslırarasr Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 14- (1) Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenciler;

a) Başıuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime vermekle,
b) Türk kanunlanna göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (yabancı uyruklu

Kimlik Numarası vb.),
c) Öğrenime başlamadan önce Yalova Valiliği İt Göç İdaresinden ikamet tezkeresi almakla

(öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren l ay içerisinde),
ç) İl Göç İdaresi Müdürtüğünden öğrenimi süresince alınmış olan ikamct tezkerelerine

istinaden her yıl İl Göç İdaresi Müdtiılüğiime Öğrenci Belgesini ibraz etmekle,
d) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç l5 gün içinde Öğrenci

İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle,
e) Öğıenim siiıresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkcrelerinde yazılı

müddetin sona ermesinden itibaren 15 giin içinde, öğrenimlerine devam ettikleriııi belgelemek
kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdiirlüğünden yenisini almakla,

fl İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgiti makımlara derhal
müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,

g) Öğıenim kurumlannı, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlannı değiştirmeleri
durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek aynldıklan gerekse naklettikleri yerlerin
mahalli İl Gclç İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yüktiınlüdi,irler.

üçüNcü BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler

6

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15- (l) Uluslararası öğenci olarak iiniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan
öğrenciler, bu yönergede belirtilmeyen; başvuru / yerleştirme işlemleri ile ilgili konularda
Yükseköğetim Kurulu Başkanlığınm kararlarına, Yalova Üniversitesi Senato kararlanna. ilgili
birim yönetim_ kurulu ve ilgili birim kurulu kararlarına; eğitim öğetim ile ilgili konıılarda Yalova
Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğetim Yönetmeliği. Yalova Üniversitesi Lisans Eğiıim ve
Öğretim Yönetmeliği, Yalova Üniversitesi Yaz Ögretimi Yönergesi, Yalova Üniversitesi Yabancı
Dil Hazırlık Eğilim ve Ögretim Yönetmeliği ile Yalova Üniversitesi Ti,irkçe Ögretimi L ygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği hiikiimlerine göre işlem görürler. 
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Senato: 28.05.2020/180 Madde: 2'nin ekidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE |6, (l) 29l12l20l6 tarih ve l06 sayılı senato karan ile kabul edilen "Yalova Üniversitesi
Yurt Dlşından Öğrenci Kabulüne ilişkin Yönerge" yiiırürli,ikten kaldınlmıştır.

Yürürlük
MADDE 17- (l) Bu yönerge Yalova Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihten iıibaren
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18- (l) Bu Yönergeyi Yalova Üniversitesi Rektörü yi.irütür.
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Ekl
ULUSLARARASI ÖĞRENti KABULÜNDE DİKKATE ALINACAK B,\ŞARI

PUANLARI

Srnavın Adı Açıklama
En

Düşük
Puan

En Yüksek
Puan

Sınavın
Türü ve

Geçerlilik
Süresi

ABITUR Alman
Bakaloryası

Enfazla4len
yüksek not l l

Lise
bitirme
sınavı /

Siiresiz

AcT American
College Test

Math, Fen
(Science

Reasoning) ve
Toplam

(Composite) en
az

21 Jb

üniversite
Giriş

Sınavı (2
yıl geçerli)

AVUSTURYA
MATURAsI Matura derecesi

4 (Geçilir) / en
yüksek not l 4 l

Lise
bitirme
sınavı /
Siiresiz

Lise
bitirme
sınavı /
siiıresiz
Lise

bitirme
sınavı /

Siiresiz

DIPLoME
DEBİIıESTAN ve
PİŞDANEşGAHJ

ıran'da lise
diploma notu

ortalaması en
az

l5 20

ve Pişdaneşgahi
bitirme notu en

az
l5 20

FRANsA
BAKALORYA

Fransız
Bakaloryası

(French
Baccalaureate)

Diploma notu
en az

l0 20

GAoKo

Çin Halk
Cumhuriyeti'nde

yapılan
Üniversite Giriş

Sınavı

Başıurulan
progr:ımın puan
tiiründe en az

500 750

üniversite
Giriş

Sınavı (2
yıl geçerli)

Lise
bitirme
sınavı /

Siiresiz

GcE (A LEVEL)
sINA\T

General
certificate
Education

En az biri
başvurulan

programla ilgili
olmak [izere en
az 3 konuda A

seviyesi

3 5

IB

uluslararası
Bakalorya

(Intemational
Baccalaureate)

Diploma notu
en aZ

28 42

Lise
bitirme
sınavı /

.Siiıesiz

8

4

Lise
bitirme
sınavı /

Siiresiz
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KAZAKiSTAN
ULUsAL

trxivnnsirr
rBsri

kazakistan
ulusal Üniversite

Testi
En az 90 |20

üniversite
Giriş

Sınavı (2
yıl geçerli)

LiBYA
BAKALORYA

Libya'da yapılan
Al-Shahada-Al

Thanawiyya
(Baccalauıeate)

Sınavı

Fen dalında
(Scientific

Stream) en az
l90 240

Sosyal dalda en
az

l85 240

Lise
bitirme
sınavı /
Süresiz

LUBNAN
BAKALORYA

Lübnan'da
yapılan

Bakalorya sınavı
(Baccalaureate

Libanais)

Başvurulan
böliimle ilgili

sınavdan alınan
stnav notu

ortalaması en az
(20'lik sistemde

ise)

l3 20

Başvurulan
bölümle ilgili

sınavdan alınan
sınav notu

ortalaması en az
( l00,lük

sistemde ise)

65

NVQ
National

vocational
Qualification

Seviye 3 5

-l_(

TAwJIHI
Ürdün ve
Filistin'de

yapılan Tawj ihi
sınavları

Fen dalında
(Scientific

Stream) tüm
derslerden

alınan sınav not
ortalaması en

az

85 l00

TQDK

Azerbaycan
Cumhuriyeti
Devlet sınav

Merkezi
Tarafından

Yapılan Merkezi
Sınav

iki aşamalı
srnavdan alınan

puanlartn
toplamı

300

TÜBİTAK

ıügiıaK,ın
tanıdığı ve
katıldığı

uluslararası
Bilim

Olimpiyatlannda

Altın (1),
Giimüş (2),
Bronz (3)

Madalyaya
sahip

3

senato: 28.05.2020/lE0 Madde: 2'nin ekidir.

Lise
bitirme
sınavı /
Siiresiz

Ulusal
Mesleki

Sınaı, (2 yıl
erli

Lise
bitirme
sınavı /

Si.iresiz

üniversite
Giriş

Sınavı (2
yıl geçerli)

9

Süresiz

Lise
bitirme
sınavı /
Siiresiz

l00

700

l



Senato: 2E.05.2020/lE0 Madde: 2'nin ekidir.

Enaz
ToPLAM

puan*
l000 l600

SAT scholastic
Assessment Test ve en az

MATEMATİK
puanı

600 800

üniversite
Giriş

Sınavı (2
yıl geçerli)

Fen dalında
(Scientific

Stream) en az
l85 210

Lise
bitirme
smavı /

SiiresizSURİYE
BAKALORYA

Suriye'de yapılan
Al-Shahada-Al
Thanawilya

(Baccalaureate)
Sınavı Sosyal dalda en

az |70 240

Lise
bitirme
smavı /

Siiresiz

YKs Yükseköğetim
kurumlan sınavı

Başvurulan
progriımln

(puan türünden)
bir önceki

yılına ait taban
puanına eşit ya
da yüksek puan

alan adaylar

Biı
önceki
yılın
taban
puan1

Bir önceki
yılın kabul
edilen puan

türünde
alınabilecek
en yüksek

puan

(**) YÖs

Devlet
üniversiteleri,

Kafkasya
üniversiteler

Birliği ve Yunus
Emre

EnStitüsü'nce
gerçekleştirilen

ve Yalova
unrversıtesı
Tarafındarı

kabul Edilen
Yabancı Ögrenci

Sınavlan

kabul edilen
slnav

puanından en
az

60 l00

üniı.ersite
Giriş

Sınarr (2

1rl geçerli)

Her yıl
iiniversite
tarafindan
başvuru
takvimi

içerisinde
web sitesi
iizerinden
duyurulur

(*) Toplam puan üzerinden değerlendirme alınır.
(**) Yalova Üniversitesi tarartndan kabul editen Yabancı Oğrenci Sınavları her 1.ıl buşvuru
takvimi içerisinde üniversite web sitesi (www.yalova.edu.tr) üzerinden duyurulur.
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senato: 28.05.2020/lE0 Madde: 2'nin ekidir.

Ek2

ULUSLARARASI ÖĞRENCi KABULÜNDE DiKKATE ALINACAK
ORTAÖĞRETiU NOr ORTALAMASI

Adı Açıklama En Düşük
Puan

En
Yüksek
Puan

Sınavın
Türü ve

Geçerlilik
Süresi

(*)
ORTAÖĞRETİM

NoT
ORTALAMASI
(Lise Diploması

Notu)

Ortaöğretim
(lise) not

ortalaması
ülkelerinin

eğitim
sisteminde

Lise Bitirme
Sınavı

niteliğinde
sınav

uygulaması
olmayan

ada lar i ln

Ortaögretim
başan notunun

yüzlil&
sistemdeki
kaışılığı

60 l00
Lise not

ortalaması,
siiiresiz

ortaöğretim başarı puanı hesaplanırken olası dönüşüm işlemleri için
Yü l« e kn ğr e t i m Kur ul u B a ş kanl eyeceği dönüşüm tabloları ge çerlidir

(*) Yiizlük sisıemde
ığının belirlediği/be lirl
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