
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS-LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

 

Madde  1-  - Bu Yönerge; Yükseköğretim. Kurulu tarafından belirlenen fakülte ve 

yüksekokulların bölüm ve programlarına ayrılan yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları 

dahilinde Iğdır Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarının 

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27/01/2010 tarihli ve 

B.30.0.EÖB.000.00.01-06-383-3269 sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 3 - Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 

b) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü, 

c)Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak 

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan, uyruğundan 

biri Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayan Öğrenci adayını ifade 

eder. 

ç) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu: Komisyon bir Rektör Yardımcısının 

başkanlığında, Uluslararası Ofisten bir, yabancı uyruklu öğrenci kabul eden ve eğitim 

işlerinden sorumlu birim temsilcisinden oluşur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt 

Başvuru ve Gerekli Belgeler 

Genel İlkeler 

Madde  3- Başvuracak adaylar: 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

1) Yabancı uyruklu olanların, 

2) 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.) 



3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 

4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul 

kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” 

b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt 

dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir 

ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir 

ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru 

yapabilmelerine, 

5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.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, başvuruları kabul edilir. 

b) Adaylardan 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de 

tamamlayanların, 

2) 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),  

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını 

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), 

5) 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 başvuruları kabul 

edilmez. 

Başvuru 

Madde  4- 1-Başvurulara ilişkin açıklamalar Iğdır Üniversitesi genel ağ (internet) 

sayfasında duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında Iğdır Üniversitesi Web 

Sayfasına http://www.igdir.edu.tr/  online olarak yapılır.  

2- Başvuruda istenilen belgeler taratılarak online olarak sisteme yüklenir. Belgelerin 

sisteme yüklenmesinden öğrenciler sorumludur. Oluşabilecek sorunlardan üniversitemiz 

sorumlu değildir.  

4.1. Başvuru için gerekli belgeler: 

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya 

meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru 

formu doldurulur (başvuru formu Iğdır Üniversitesi genel ağ sayfası olan 

http://www.igdir.edu.tr/  bağlantısı üzerinde doldurulur.) 

http://www.igdir.edu.tr/
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2- Lise diplomasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter 

tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya 

konsolosluklar tarafından yapılabilir.) 

3- Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe 

çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından 

Türkçeye çevrilmiş örneği, veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.) 

4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. 

(Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye 

çevrilmiş örneği veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.) 

5- İki (2)  adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın taratılıp sisteme yükletilmesi 

gerekmektedir). 

6- Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu. (Vakıfbank nezdinde vadesiz dolar 

($) cinsinden TR14 0001 5001 5804 8016 5140 54 İBAN nolu Uluslararası Öğrenci Ofisi 

Hesabı) 

 

4.3. Başvuru tarihleri, kontenjan ve harç ücretleri 

1-Başvuru tarihi, kontenjan ve harç ücretleri http://www.igdir.edu.tr/ adresinden ilan 

edilir. 

2- Harç ve oryantasyon (uyum) ücreti her yıl (Döner Sermaye üzerinden) ve Senato 

tarafından belirlenir 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Madde 5-  1- Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri adayların not 

ortalamalarına göre yapılır. (Not ortalaması yüzlük sistem üzerinden değerlendirilir) 

2- Iğdır Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların 

değerlendirilmeleri, kabulü ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri komisyon 

tarafından yapılır. Üniversite, ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakla serbesttir. 

Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru 

koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını 

taşımadığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir. Gerek görüldüğünde Ek kontenjanlar da ilan 

edilebilir. 

3- Öğrenci çeşitliliğini ve zenginliğini oluşturabilmek için bölüm bazında belirlenen 

kontenjanlar dâhilinde ülkelere kontenjan ayrılabilir ve adaylar kontenjanlar dâhilinde 

yerleştirilir. 

4- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul 

yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. 

5- Kayıt Kabul hakkı kazanan öğrencilere "kayıt mektubu" veya eşdeğer bir belge 

düzenlenir. 

6- Yerleştirmelerde kontenjan fazlası tüm adaylar yedek aday olarak belirlenir.  

7- Başvuru belgelerinin uygunluğu Uluslararası öğrenci ofisi  tarafından değerlendirilir. 

Türkçe yeterlilik düzeyleri 

Madde 6- 1- Üniversitemize yerleşen öğrencilerin; Türkçe düzeyleri Rektörlük Türk 

Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. 

http://www.igdir.edu.tr/


2- Türkçe yeterlilik düzeyleri, 

A Düzeyi: Türkçe'si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 

B Düzeyi: Türkçe'si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları 

almalıdır. Öğrenciler mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadırlar. 

C Düzeyi: Türkçe’si yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin 

kayıt yaptırarak, yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç bir yıl izinli sayılıp 

Türkçe öğrenimi görüp seviyesini A veya B düzeye çıkardıktan sonra Öğrenime başlayabilir. 

3- Türkçeleri B ve C düzeyinde olan adaylar öğrenime başladıkları ilk haftanın sonunda 

Türkçe Yeterlilik Sınavına alınırlar. 

4- Türkçe yeterlik düzeyi C olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca 

bir yıl izinli sayılmaları ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya 

B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda A veya B 

düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya Üniversitemizce açılacak olan Türkçe 

yeterlilik sınavında başarılı olmayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 

5- Dil eğitim süresi, öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden 

sayılmaz. Öğrenci bu süre içinde de Senatonun belirleyeceği kurs ücretini ödemekle 

yükümlüdür. 

6-  Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları belgelerin Türkçe yeterlik 

belgelerinin denkliği Rektörlük Türk Dili Bölümü tarafından belirlenir. 

7- Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler birinci yılın sonunda not 

ortalamalarına bakılır eğer not ortalaması 1 ‘in altında ise öğrenci ikinci yıl öğrenimine 

TÖMER’den Türkçe Dil Kursu alarak devam eder. Ortalamasını yükselten öğrenci 

öğrenimine devam eder. 

8-Türkçe dil bilgisi düzeyleri yetersiz olup, dilini geliştirmek üzere bir yıl süre ile 

TÖMER’e giden öğrenciler, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine, Türkçe hazırlık sınıfında 

(TÖMER’de) öğrenim görüyor şeklinde kaydedilirler. 

9- Vakıf  Üniversitelerinden alınan TÖMER belgeleri müracaatta kullanılamaz.  

Eğitim - Öğretim Dili 

Madde  7-  Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık 

sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü 

tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler 

bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır.  

Sonuçların Duyurulması 

Madde  8- a- Başvuru sonuçları Iğdır Üniversitesi genel ağ sayfasından 

http://www.igdir.edu.tr/ ve aynı zamanda adaylara yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen 

adaylara Iğdır Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu veya eşdeğer bir belge e-posta 

yoluyla gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. 

Büyükelçiliği’nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. Sistemde açıklanan sonuçlar tebliğ 

sayılır. 

b- ) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu 

gönderilir 

c- Sonuçlar açıklandıktan sonra "doğrulama mektubu (confirmation letter)" göndererek 

kayda geleceğini bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal edilir. 

http://www.igdir.edu.tr/


d- Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığınca yapılır. 

e- Başvuran veya gelen öğrenciler değişik konularda bilgi alış-verişinde bulunmak üzere 

Uluslararası Ofis bünyesinde oluşturulan Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’ne başvururlar. 

 

Kayıt 

Madde 9- Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

Kayıt için gerekli belgeler:   

1-Lise diplomasının aslı ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından 

onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya konsolosluklar 

tarafından yapılabilir.) 

2-Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren 

denklik belgesi. (Denklik, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. 

Büyükelçiliği’nden temin edilir).  

3-Not Döküm belgesinin (transkript) aslı ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de 

noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya 

konsolosluk tarafından yapılabilir.) 

4-Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın aslı ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri 

Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş 

örneği veya konsolosluk tarafından yapılabilir.)(Pasaport geçerlilik süresi kontrol edilmeli) 

5- Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını 

gösteren banka dekontu, 

         6- Türkiye dışından gelen adayların ülkelerindeki veya en yakın Türk dış 

temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları 

"Öğrenim Vizesi", 

         7- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki 

Türkiye Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylanmış aslı (TOEFL belgesi 

(varsa),TÖMER belgesi (varsa)). 

         8-  İkametgâh tezkeresi, 

         9- Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, 

        10-  10-12 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden 

çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı.), 

        11- Iğdır Üniversitesi'nce belirlenen, şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin 

maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye yetecek maddi bir güvence 

miktarı Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 

uygulanır. 

Eğitim – Öğretim 

Madde 10- 1-Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Iğdır 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem 

görürler.  

2- Her dönem başı kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrenci belgesi ve oturum izni gibi 

öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar. 

 



 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Sağlık Hizmetleri 

 

Madde 11- Yabancı uyruklu öğrencilere sağlık karnesi verilmez. Ancak acil 

durumlarda Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkalığına başvurmaları halinde Üniversitenin 

Mediko-Sosyal hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanır. Bu tedavilerde ilaç giderleri 

öğrenci tarafından karşılanır. Bütün, yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim sürelerince sağlık 

sigortası yaptırmak zorundadır. 

Diğer Hükümler: 

Madde 12- a- Yabancı uyruklu öğrenciler bu yönergede düzenlenmeyen konularda 

kayıtlı olduğu birimin eğitim-öğretim ile ilgili yönetmelik ve yönergelerine tabidir. 

b- Iğdır Üniversitesi'nde verilen Akademik Dereceler T.C. Uyruklu öğrencilere verilen 

dereceler ile aynıdır. 

c- Iğdır Üniversitesi'ne yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama 

takvimi her akademik yıl için belirlenir ve Üniversite Akademik Takviminde belirtilir. Kayıt 

olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. 

 

Yürürlük  

Madde  11-   Bu Yönerge hükümleri, Iğdır Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme  

Madde   12- Bu yönergeyi Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür. 


