UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönerge, Uşak Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu
öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Uşak Üniversitesinde eğitim-öğretim almak için başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin
başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin” 14.10.1983 tarih ve
2922 Sayılı Kanun ile 30.04.1985 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı
Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları” hakkındaki kararına dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Birim Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu
b) Fakülte: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Uşak Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi,
c) K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
ç) Meslek Yüksekokulu: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Uşak Üniversitesine bağlı her bir meslek
yüksekokulunu,
d) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim
yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi,
e) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
f) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
g) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
ğ) UÜYÖS : Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
h) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
ı) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Uşak Üniversitesine başvuru yapan ve/veya Uşak
Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğrenciyi,
i) Yüksekokul: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Uşak Üniversitesine bağlı her bir yüksekokulu,
j) Yükseköğretim Kurumu: Uşak Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu ifade
eder.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi
Madde 5- Aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere Rektörlük bünyesinde “Yabancı Uyruklu Öğrenci
Ofisi” oluşturulur.
· Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak öğrenciler ile öğrenimini sürdüren
öğrencilere yardımcı olmak.
· Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.
· Üniversitemiz Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek
öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesine imkân sağlamak üzere Üniversitemizi tanıtıcı doküman, broşür,
katalog, vb. hazırlamak.
· Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına katılmak ve
organizasyonlar düzenlemek.
Yabancı Uyruklu Statüsü
Madde-6 Uyruğu T.C. veya K.K.T.C. olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının herhangi
birisi T.C. veya K.K.T.C. olmayanlar yabancı uyruklu statüsünde değerlendirilir. Adayların Üniversiteye kabul
edildikten sonra T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olduklarına ilişkin ya da Türk soyundan geldiklerine ilişkin belge
getirmeleri kabul esnasındaki statülerini değiştirmez.
Öğrencinin Maddi ve Sosyal Güvencesi
Madde 7- a)Yükseköğrenimini Üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu öğrencilerin, maddi durumlarının
öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarından
belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber
Üniversitemiz’in www.usak.edu.tr web adresinde duyurulur.
b) Bütün yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca, geçerli bir sağlık sigortası yaptırmak
zorundadır
Öğrenci Kabulüne Yükseköğretim Kurulu Onayı
Madde 8- Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi, Birim Yönetim

Kurulunun uygun görmesi, Üniversite Senatosunun kabul etmesi ve Yükseköğretim Kurulunca onay verilmesi
koşuluyla öğrenci kabul edilir.
Kontenjan
Madde 9- Yükseköğretim Kurulu’nca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen
Üniversitemiz önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren Bölümlerin; kendi öğretim programlarının bir önceki
yıla ait öğrenci alım kontenjanlarının yüzde onunu geçmeyecek şekilde belirledikleri yabancı uyruklu öğrenci
kontenjan önerilerinin Üniversite Senatosunda görüşülerek oylanması ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar
ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu’na sunulur. Açılan kontenjana
başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde boş kalan kontenjanlara öğrenci alımı için tekrar
değerlendirme yapılmaz.
Başvuru koşulları, başvuruda istenilen belgeler ve başvuru şekli
Madde 10- Başvuruda bulunan adaylardan;
a) Ortaöğretim kurumunun (lise) son sınıfında olan ya da mezun durumda olan adaylardan durumu aşağıda
belirtilenlerin başvuruları kabul edilir.
· Yabancı uyruklu olanlar.
· Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan
hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler.
· Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
· T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olup, lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
b) Durumu aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
· T.C., K.K.T.C. veya çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruğunun her hangi biri T.C. veya K.K.T.C. olanlar.
(Lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç.)
· Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya
K.K.T.C.’de tamamlayanlar.
· T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanlar.
·Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olmakla birlikte, Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumundan
disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
veya Uşak Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda sahtekârlık yaptıkları
saptananlar.
· Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir
yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişiler.
· Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C. Hükümeti’nce yabancı
hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların başvuruları
kabul edilmez.
c) Başvuruda istenen belgeler: Tüm belgeler asıl veya onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve
imza olmayan fotokopi edilmiş belgeler ve faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Tüm
belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
· Başvuru formu (Web sayfasından ulaşılabilir)
· Lise diploması (Türkçe çevirisi yapılmış lise diplomasının noter onaylı kopyası. Henüz diplomasını almamış
olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge getirmeleri
gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan
diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” istenecektir.)
· Transkript (Not dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notları gösterir ve onaylı resmi not
dökümlerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası not dökümü ile başvuru formuna eklenir.
· Sınav sonuç belgesi: Değerlendirme için kullanılacak web sayfasında belirtilmiş olan sınav sonuç belgesinin
Türkçe çevirisi yapılmış onaylı sureti. Web sayfasında ilan edilen minimum puanlardan düşük bir puanla
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
· Pasaport fotokopisi
· 12 adet vesikalık fotoğraf. (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi fotoğraf kabul edilmez.)
· Başvuru ücreti: Başvuru için belirtilen ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
· Üzerinde alıcı adresi yazılı 2 adet mektup zarfı
ç) Başvuru şekli :
· Başvurular akademik takvime göre Uşak Üniversitesi web adresinden, şahsen veya posta yoluyla doğrudan
ilgili yükseköğretim kurumuna yapılır. Posta ile yapılan müracaatlarda ilan edilen süre içerisinde Kuruma
ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.
· Yabancı uyruklu öğrenci adayı en fazla dört programa başvurabilir.
· Birden fazla programa başvuracak adaylar, her bir program için ayrı ayrı başvuru formu ve başvuru evrakları
düzenleyerek müracaatta bulunur.
· Aday öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir
programa yerleştirilir.
· Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, başvuru ve kayıt için son tarih Uşak Üniversitesi web sayfasında ilan
edilir.
· Uşak Üniversitesi, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak
yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez

Vize İşlemleri
Madde 11-a) Başvuru sonrası yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversitemizde öğrenim hakkı
kazanarak kesin kayıt yaptıracak öğrencilere, “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri 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 Cumhuriyeti
Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Meşruhatlı Vize" almaları gerekir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve
üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
b) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Meşruhatlı Vize’sini İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.
c) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu
öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize
aranmaz.
ç) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından
çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup bir
yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancılardan (4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge Sahibi olanlar dahil), “Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı” aranmaz.
d) Sonuçlar açıklandıktan sonra, "doğrulama mektubu (confirmation letter)" göndererek kayda geleceğini
bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal edilir.
Sınavlar ve Geçerlilik Süresi
Madde 12- Uşak Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirilmesinde
yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan
sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerine her hangi bir sınırlama
getirilmez. Ancak, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar, sınav giriş tarihi itibariyle en fazla iki yıl
geçerlidir.
Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UÜYÖS)
Madde 13-a) Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UÜYÖS) her yıl akademik takvimde belirtilen
tarihte yapılır.
b) UÜYÖS, UÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör tarafından atanan 5 kişiden
oluşur.
c) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların listelerinin ve sınav evrakının hazırlanması,
sonuçların ilanı ve koordinasyonu komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda Yabancı Uyruklu Öğrenci
Ofisi tarafından gerçekleştirilir.
ç) UÜYÖS Sınavı, Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önceki yıllarda yapılmış olan Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavlarında göz önüne alınan nitelikte hazırlanmış soru ve değerlendirme düzeninde yapılır.
d) UÜYÖS belgesi sınav tarihini izleyen 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
e) UÜYÖS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir
Değerlendirme Takvimi ve Sonuçların Duyurulması
Madde 14-a) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına alınacak öğrencilerle ilgili olarak, başvuru tarihi,
değerlendirme ve kayıt tarihi Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilir. b) Başvuran öğrencilerin
değerlendirilmelerinde dikkate alınacak ulusal ve/veya uluslar arası sınavlar ile bu sınavlardan alınacak
minimum puanlar, değerlendirme kriterleri ve diğer hükümler her yılın başvuru tarihlerinden önce
Üniversitemiz’in www.usak.edu.tr web adresinde duyurulur.
c) Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlara müracaat eden Yabancı Uyruklu öğrenciler,
yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olması durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
ç) Başvuru sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilir. Sonuçlar aynı zamanda Üniversitenin web sayfasında da
(www.usak.edu.tr ) duyurulur.
Öğrencilerin Eğitim Dili Düzeyleri
Madde 15-a) Üniversitemizdeki eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarda öğrenim görmek üzere başvuru
yapan öğrencilerin eğitimleri için gerekli Türkçe bilgi düzeyleri, ilgili birimlerde oluşturulan komisyonca
değerlendirilir. Türkçe eğitimi alması gereken öğrencilere, kesin kayıt yaptırdıktan sonra Türkçe eğitimi almak
üzere bir yıl izin verilir.
b) Eğitim dilinin tamamı İngilizce olan programda eğitim hakkı kazanarak kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu
öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı
olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nda bir yıl İngilizce
hazırlık eğitimine alınır.
c) Bazı derslerin İngilizce okutulduğu Türkçe programa kayıt yaptıran öğrencilerin, Türkçe bilgi düzeyi yanında
İngilizce bilgi düzeyi de dikkate alınır. Bu durumda öğrencilere birinci ve ikinci paragraftaki hükümler uygulanır.
d) Hazırlık eğitimine alınan adaylardan, her yıl için yabancı uyruklu öğrenci öğrenim ücreti olarak Bakanlar
Kurulunca belirlenecek limitler dahilinde kalmak koşuluyla, Üniversite Senatosunca belirlenecek miktarda ücret
alınabilir.
Öğrenim Harcı
Madde 16- Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim harcı
miktarı, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Kesin Kayıt
Madde 17-a) Asil ve Yedek öğrencilerin kayıtları, Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’nin koordinatörlüğünde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır ve kaydı yapılan
öğrencilerin bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
b) Kayıt Evrakı:
· Uşak Üniversitesi Kabul Mektubu,
· UÜYÖS veya uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
· Lise Diploması ve Diploma Denklik Belgesi,
· Varsa uluslararası geçerliliği olan, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
· Varsa uluslararası geçerliliği olan, Türkçe Yeterlik Belgesi,
· İkametgâh Tezkeresinin noter tasdikli kopyası,
· Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Meşruhatlı Vizenin noter tasdikli kopyası,
· Pasaportun noter tasdikli kopyası,
· Öğrenci katkı payının banka dekontu,
· Fotoğraf (12 adet. Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde çekilmiş olmalıdır).
· Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu (kimya ve kimya mühendisliği için göğüs
röntgeni ve raporu).
Eğitim Öğretim
Madde 18- Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, Uşak Üniversitesinin “Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmelikleri” hükümlerine göre eğitimlerini sürdürürler. Yönetmeliklerde hükmü bulunmayan
hallerde 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu” hükümleri uygulanır.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
Madde 19- Yabancı Uyruklu Öğrenciler;
a) Lisans ve Önlisans seviyesinde öğrenim görmek üzere "Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci
Sınavı(UÜYÖS)"na girecek öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak sınavlara katılmakla,
b) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de
bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla,
c) Gerek ön lisans gerek lisans öğrenimi yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak
yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,
ç) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri
veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde
bildirmekle,
d) 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,
e) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin
ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
f) 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.
Genel hükümler
Madde 20- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit
edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitimöğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve
işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
Yürürlük
Madde 21- Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nca kabul edilmesiyle yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 22- Bu yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

	
  

