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T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde 

bulunan önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına yabancı uyruklu öğrenci 

kabulüne ilişkin esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan 

belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 30.4.1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik" ve 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 17.03.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışından 

Öğrenci Kabulü Esaslarına ilişkin kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Birim: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksekokulları, 

b) Birim Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki fakülte, 

yüksekokul ve meslek yüksekokul Yönetim Kurulunu, 

c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 

ç) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

d) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını, 

e) Rektörlük: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini 

ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

h) Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 

 

Öğretim Programları 

MADDE 5 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler; Üniversitenin önlisans ve lisans 

düzeyinde birinci öğretim ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görebilirler.  

Kontenjanlar 

MADDE 6 - (1) Her bir öğrenim programı için ayrılacak yabancı uyruklu öğrenci 

kontenjanı, akademik birimlerin, kendi öğretim programlarının bir önceki yıla ait öğrenci alım 

kontenjanlarının yüzde onunu geçmeyecek şekilde belirledikleri miktarın Üniversite 

Senatosunda görüşülerek oylanması ile belirlenir. Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve 

koşullar ÖSYM’ye bildirilir. 

(2) Bir yıl için tespit edilen ve dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, diğer 

program kontenjanlarına eklenebilir. 

Başvuru İçin Temel Şartlar 

MADDE 7 - (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği 

ilan edilen programlarına, ilanda belirtilen sınavların birinden asgari puanı sağlayan ve lise 

son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda bulunan yabancı uyruklu adaylar başvurabilir. 

Adaylardan; 

a) T.C. uyruklu olanların, 

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE 

AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

c) Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların, 

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

e) Çift uyruklu iken TC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını 

Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

f) Çift uyruklu iken KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını 

Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde 

bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

c) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, 
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d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası 

alanların, başvuruları kabul edilmez. 

Başvuru İçin Kabul Edilen Sınavlar 

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi YÖK 

tarafından onaylanmış aşağıda belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Kontenjanlar ve taban 

puanlar ile varsa birimler tarafından önerilen özel koşullar Senato tarafından belirlenir. 

Aşağıda belirtilen sınavlara Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. 

Başvuruda kabul edilen sınavları değerlendirme ölçüleri aşağıdaki gibidir: 

a) TCS (Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Sınavı): En az 40 puan, 

b) SAT I (Eğitim Değerlendirme Sınavı): En az 1000 toplam puan ve en az 400 

Matematik puanı, 

c) ACT (Amerikan Koleji Sınavı): Matematik, Fen ve toplam puan olarak en az 20, 

ç) GCE (Genel Yeterlilik Sınavı): En az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 

3 konuda A seviyesi olan ve bu konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olan 

adaylar, 

d) Uluslararası Bakalorya diploma notu an az 24, 

e) Alman ABITUR sınav puanı en fazla 4 

f) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10, 

g) Matura diploma derecesi an fazla 4, 

ğ) Ürdün ve Filistin Tawjihi sınavı 100 üzerinden en az 70, 

h) Lübnan Bakalorya notu en az 12, 

ı) Suriye Al-Shahada al-Thanawiyya (Suriye Bakaloryası): Başvurulan programın puan 

türünde en az 150, 

i) İran lise diploması (Diploma Debirestan): Ortalaması en az 12/20 ve Piştaneşgahi 

bitirme notu en az 12/20, 

j) Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 60, 

k) Çin Halk Cumhuriyeti Gaokaonda-Üniversitesi Giriş Sınavı: Başvurulan programın 

puan türüne göre 750 üzerinden en az 400, 

l) Türkiye’deki yetkililer tarafından geçerli olarak tanınmış olmak şartıyla uluslararası 

bilim, sanat ve spor olimpiyatlarından kazanılan altın, gümüş ve bronz madalyalar. 

(2) Başvuru sahipleri yukarıda listelenen sınavların dışında ortaöğretim diplomalarına 

ya da kendi ülkelerinde girdikleri ulusal sınavlara bağlı olarak Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilirler. 
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(3) Ortaöğretim düzeyinde alınan Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, 

vb. derecelerin geçerliliği süresizdir. Ancak SAT I, ACT ve YÖS sınavları iki yıl geçerlidir.  

 (4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi özel yetenek sınavı yönergelerindeki 

ölçütlere göre yapılır. 

Başvuru Şekli ve Başvuru Belgeleri 

MADDE 9 - (1) Başvurular, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Takviminde 

belirtilen tarihler arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

yapılır. 

(2) Adaylar en fazla üç programa başvurabilirler. Bu programlar “Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Kabulü Başvuru Formu”nda belirtilir. 

(3) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web 

sitesinde ilan edilir. 

(4) Başvuru için aranan asgari belgeler şunlardır; 

a) Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru formu. 

b) Diplomanın Türkçe ya da İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği (Bu belgenin ibrazı 

başvuru esnasında zorunlu değildir, ancak diplomanın aslı ve Türkiye’de ortaöğretim denkliği 

olduğunu gösteren belge kayıt esnasında istenecektir.). 

c) Karnenin Türkçe ya da İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği (Okul yönetimi tarafından 

onaylanmış, başvuru sahibinin ortaöğretim düzeyinde aldığı dersleri ve notları gösteren 

belge). 

ç) Ulusal kimlik ya da pasaportun Türkçe ya da İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği. 

d) Türkçe yeterlilik düzeyimi gösteren TÖMER sınav sonuç belgesi (varsa). 

e) Bir adet fotoğraf (4.5cm x 6 cm). 

f) Madde 9’da belirtilen sınavların herhangi birinden alınan sonucun Türkçe ya da 

İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği, 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

MADDE 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon 

asgari şartları sağlayan başvuruları kabul etme yetkisine sahiptir. Uygun görüldüğü takdirde, 

başvuru sahipleri sınav sonuç belgesi olmaksızın Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı’na da 

alınabilirler. İngilizce olarak okutulan Erasmus dersleri dışında eğitim dili Türkçe 

olduğundan, Türkçe Yeterlilik Sertifikasına sahip olmayan öğrenciler üniversite tarafından 
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uygulanan Türkçe Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Yeterlilikten geçemeyen öğrenciler 6 ay 

Türkçe dil kursuna tabi tutulurlar. Kurs sonunda başarılı olanların başvuruları kabul edilir. 

Sonuçların Duyurulması 

MADDE 11 - (1) Kabul edilen adayların isimleri üniversitenin web sayfasında 

yayınlanır ve bu adaylar elektronik posta yoluyla bilgilendirilir. 

(2) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne öğrenci olarak kabul edilen adaylara, "Öğrenim 

Meşruhatlı Vize" sahibi olabilmeleri için Üniversite tarafından "kabul mektubu" veya eşdeğer 

bir belge düzenlenerek verilir. Adayların Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmeleri için "kabul 

mektubu" ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek 

“Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları gerekir. 

Kayıt 

MADDE 12 – (1) Kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Dairesine 

şahsen başvuru yapmak zorundadır. Kayıt işlemi posta yoluyla yapılmaz. 

 Kayıt esnasında istenen belgeler: 

 1. Lise diplomasının aslı ve Türkçe ya da İngilizceye çevrilmiş, başvuru sahibinin 

ülkesindeki Türk Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylı örneği, 

 2. Lise diplomasının denkliğini gösteren belge (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir), 

 3. Başvuru sahibinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından 

onaylı sınav sonuç belgesinin aslı (Başvuruda ibraz edilen belge) 

 4. Pasaportun Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği 

 5. 12 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) fotoğraf, 

 6. Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınan öğrenci vizesinin kopyası, 

 Başvurunun tamamlanması için başvuru sahibi öğrenci, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü 

Yabancılar Dairesi’nden oturma izni alarak gerekli belgelerin kopyasını Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına sunmak zorundadır. 

Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Miktarı 

MADDE 13 - (1) Yurt dışından kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden Bakanlar 

Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla 

üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda 

öğrenim ücreti alınır. 

(2) Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini 

sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu, geçim güvencesi olarak 
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belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli her yıl Senato 

tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin web sitesinde ilan 

edilir. 

Eğitim - Öğretim Dili 

MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. 

Türkçe yeterlilik düzeyleri 

MADDE 15 - (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri; YÖK 

tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) alınan ve adayın 

başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye veya eğitim-öğretim yılı başında Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavındaki başarıya göre belirlenir. 

(2) Düzeyler: 

1. (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. 

2. (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde 

Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Öğrenci bir 

sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini geliştirdiğini 

belgelemelidir. 

3. (C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı 

sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine yükseltenlere bu 

fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yükümlülükler 

Kurum Yükümlülükleri 

MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak, 

Yabancı Uyruklu Öğrenciye Ait Bilgi - İşlem Formu'nu tanzim etmek, 

(2) Türkçe hazırlık kursu açmak, Türkçe kursu dâhil, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili 

bilgileri toplamak,    değerlendirmek,    rehberlik hizmetlerini yürütmek,    öğrencilerin 

durumlarında meydana gelecek değişiklikleri ilgili makamlara bildirmektir. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükümlülükleri 

MADDE 17 – (1) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla 

Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, Türk Kanunlarına 

göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla, 
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(2)Türkçe kurslarına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren 

birimlere başvurmakla, 

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri  

veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde  

bildirmekle, 

(4) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini 

yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde,  

öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla,  mahalli emniyet makamlarından 

yenisini almakla, 

(5) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrenciler  

ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, 

(6) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, 

bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli  

emniyet makamlarına bildirmekle,yükümlüdürler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Öğrenim Vizesi İstenmeyecek Haller 

MADDE 18 – (1) İlgili kuruluşların öğrenimlerine izin vermesi kaydıyla orta ve yüksek 

öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp ara vermeden lisans ve lisansüstü öğrenim yapmak isteyen 

yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların 

çocuklarından ve lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere yabancı uyruklu öğrenci sınavına 

girecek olanlardan ve 3 ayı geçmeyen yaz kurslarına katılanlardan öğrenim meşruhatlı vize 

aranmaz. 

 

 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır. 
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Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu yönerge, Senatonun kabulü ve YÖK’nin onayından sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 


