İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İbn Haldun Üniversitesi’nin lisans programlarına
yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, İbn Haldun Üniversitesi’nin yurt dışından öğrenci kabulüne
ilişkin genel esasları, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt kabul şartlarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin
15.05.2013 tarih ve 75850160-301.02-3322-25499 sayılı yazısı, 01.02.2013 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanarak, 13.02.2013 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesi’ni,
b) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosu’nu,
ç) Fakülte: İbn Haldun Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’nı,
e) Yönetmelik: İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni,
f) Ofis: İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Ofisi’ni,
g) Komisyon: İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu’nu
ifade eder.
Genel şartlar
MADDE 5 - (1) Lise son sınıfta olmaları veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda
nitelikleri belirtilen adayların başvuruları Uluslararası Öğrenci sıfatıyla kabul edilir:
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (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 bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin
/ bu durumdaki çift uyrukluların,
ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKT.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKT.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
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d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKT.C. hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKT.C. dışında yabancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
e) KKT.C. uyruklu olup; KKT.C.’de ikamet eden ve KKT.C.’de ortaöğrenimini (lise)
tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacakların.
(2) Aşağıda nitelikleri belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez:
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKT.C.’de
tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C 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),
c) 5nci maddenin birinci paragrafın b fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C.
olan çift uyrukluların, (5nci maddenin 1nci paragrafın ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını
KKT.C. 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),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların.
Başvuru
MADDE 6 - (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitenin internet adresinden
duyurulur.
Başvurular, rektörlükçe belirlenen tarihler arasında Uluslararası Ofisi’ne online olarak yapılır.
Başvurular gerekli belgelerin zamanında ulaştırılması halinde geçerli olacaktır.
(2) Başvuru tarihleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin internet
adresinde ilan edilir.
(3) Adaylar birden fazla programa başvursalar bile yalnızca bir Başvuru Formu
doldururlar. Başvuru Formuna üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilir.
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 7 - (1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri internet üzerinden göndermeleri
gerekir:
a) Lise diplomasının İngilizce veya Türkçe tercümesi (Diplomanın aslı ve Türk
diplomalarına
denkliğini gösteren belge kayıt esnasında istenecektir),
b) Not Belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları
gösteren,
ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce, değilse bu dillerden birine
tercüme edilmiş, noter veya konsolosluktan onaylanmış belge),
c) Pasaportun veya kimlik belgesinin kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya
İngilizce’
ye çevrilmiş örneği,
ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,
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d) Varsa SAT I, ACT, GCE vb. ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav
sonuç belgesinin
onaylı örneği.
Yurtdışı öğrenci kabul sınavı
MADDE 8 - (1) İbn Haldun Üniversitesi gerekli gördüğü halde başvuran adaylara
yönelik Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavı yapabilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İbn Haldun
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından ekli “İbn Haldun Üniversitesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri” ne göre yapılır. Başvuru şartlarını sağlamış olmak,
yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Üniversite dolmayan kontenjanları başka
programlara aktarabilir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 10 - (1) Başvuru sonuçları üniversitenin internet adresinde ilan edilir ve
adaylara yazılı
olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen adaylara İbn Haldun Üniversitesi tarafından bir “kabul
mektubu” gönderilir. Adayların “kabul mektubu” ve diğer gerekli belgelerle birlikte
ülkelerindeki T.C. temsilciliklerinden öğrenim vizesi almak zorundadırlar.
Kayıt İşlemleri
MADDE 11 - (1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya
Türkçe örneği,
b) Yurtdışından alınan lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk
olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı veya ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden alınan
belge,
c) Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden onaylı İngilizce
veya Türkçe örneği,
ç) Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl
Mütevelli
Heyeti’nce belirlenir)
d) Ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden alacakları öğrenim vizesi,
e) Pasaport veya kimlik belgesi Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik
bilgilerini
gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizce ’ye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,
f) 6 adet vesikalık fotoğraf.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden
“İkamet Tezkeresi” almaları zorunludur.
Eğitim-öğretim
MADDE 13 - (1) Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak bu yönergede
yer almayan konularda İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.
Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyetinin onayı tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Yönergeyi İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

4
İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi
15.05.2017 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmış,
07.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüştür.

