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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  

KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç ve Kapsam 

 MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu tarafından fakülte/yüksekokul/ meslek 
yüksekokullarının bölüm/programlarına ayrılan uluslararası öğrenci kontenjanları esas alınarak Isparta Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi’ne yapılacak başvurular ile kabul ve kayıt koşullarını düzenlemektir. 

 (2) Bu Yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Önlisans ve Lisans programlarına 
uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt koşullarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 2- (Değişik: ÜS-26/04/2022-96/01) (1) Yönerge; 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabulü ve 16.07.2014 Tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin karara dayanılarak hazırlanan, 2018 tarihli 
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

 MADDE 3- (Değişik: ÜS-26/04/2022-96/01) (1) Bu Yönergede geçen; 

a) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

b) K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

c) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 

ç) Rektörlük : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

e) Birim: Uluslararası öğrenci kabul edecek fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

g) ISPARTAYÖS: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, 

ğ) DİĞER-YÖS: Diğer devlet üniversitelerinin  Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, 

h) TÖMER / DİLMER: Türkçe Dil Öğretimi Merkezlerini, 

ı) Uluslararası Aday Öğrenci: Bu yönergede belirtilen başvuru özelliklerini taşıyan ve başvuran öğrenciyi, 

i) Uluslararası Öğrenci: Bu yönergede belirtilen koşullara göre kabul edilen öğrenciyi, 

j) Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne 
bağlı birimi, 

k) YUOK: Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofis Koordinatörlüğünü, 

l) Koordinatör: Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofis Koordinatörünü, 

m) Yönetim Kurulu: Birim Yönetim Kurulunu, 

n) YADYO: Yabancı Diller Yüksekokulunu, 

ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Esasları 

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Görev ve Rol Tanımları  

 MADDE 4- (Değişik: ÜS-26/04/2022-96/01) (1) ISPARTAYÖS’ün yapılması; 

 a) Akademik takvimdeki yeri Senato tarafından karara bağlanır. 

 b) Koordinatör Başkanlığında, Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu tarafından yürütülür. 
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 c) Başvuru ve sınav tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği, başvuru koşulları ile değerlendirmeye esas olacak 
taban puanlar Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

 ç) Sonuçlar, sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için geçerli sayılır. 

 d) ISPARTAYÖS, Anlaşma yapılan ve sınav yapılması uygun görülen ülkelerde ve diğer sınav merkezlerinde 
yapılır. 

 (2) Yürütme Kurulu: Rektör veya Rektörün görevlendireceği ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Ofis Koordinatörü, Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü, Genel Sekreter Yardımcısı, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanı’ndan oluşur. Yabancı uyruklu öğrenci seçme ve yerleştirme süreci, Yürütme Kurulu 
yönetiminde yürütülür.  

 (3) Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu: Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Başvurularının alınması, 
sınava girecek aday listelerinin ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı gibi tüm süreçler, Yürütme Kurulunca 
oluşturulan Komisyon tarafından gerçekleştirilir. Komisyon diğer idari birimlerin paydaşlığında, sınav sorularının 
hazırlanması, soruların farklı dillere çeviri işlemlerinin yapılması, kitapçıkların dizgisi ve basımı ile sınavın 
değerlendirilmesinden sorumludur. Ayrıca sınav organizasyonu ile ilgili protokol iş ve işlemlerinin takibi, elektronik tüm 
iş ve işlemlerin takibi, kayıt sürecinde öğrencilerle ilgili işlemlerin takibini mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar. 
Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu üyelerinin tavsiyesi ile ilgili birimlerde çalışan personelden ilgili alanlarda 
çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturulur. Komisyon üyeleri Yürütme Kurulu tarafından teklif edilir ve Rektör 
tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. 

 (4) Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofis Koordinatörlüğü; Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genele Koordinatörlüğüne 
bağlı bir birimdir. Üniversite ve ISPARTAYÖS’ün tanıtım malzemelerinin hazırlanması, öğrencilere telefon, e-posta 
gibi yollarla danışmanlık verilmesi, yurtdışı eğitim fuarlarında ISPARTAYÖS tanıtımının yapılması, sınav merkezlerinin 
sınav adreslerinin tespiti, sınav tarihinin duyurulması, sınav başvurularının alınması, sınav başvuru sonuçlarının 
listelenmesi süreçlerini yürütür.  

 (5) Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı bir birimdir. Öğrenci 
yerleştirme tercih başvurularının başlatılması, başvuruların değerlendirilmesi, yerleştirilen öğrencilerin belirlenmesi ve 
sonuçların ilan edilmesi, ek tercih başvurularının başlatılması, ek tercih yerleştirme sonuçlarının duyurulması, yabancı 
uyruklu öğrencilerle ilgili kayıtların yapılması işlemlerini ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile ilgili teknik desteği sağlar. 

 (6) Yabancı Diller Yüksekokulu; Sınav kitapçıklarının farklı dillere çevrilmesi işlemlerini yürütür. 

 (7) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; ISPARTAYÖS başvurularının alınması sürecinde başvuru sistemini 
oluşturarak teknik destek sağlar. 

 (8) Ortak Dersler Bölümü Başkanlığı: ISPARTAYÖS için sınav soru havuzunun oluşturulmasından 
sorumludur. 

 (9) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; ISPARTAYÖS kapsamında yapılacak görevlendirme ücretlerinin 
ödenmesi, ISPARTAYÖS tanıtım faaliyetleri ödemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

 (10) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; ISPARTAYÖS kapsamında alınacak sınav ücretlerinin kabulü, iadesi 
ve talep edilen harcama kalemlerine aktarılması işlemlerini yürütür. 

 (11) DİLMER; Kesin kayıt yaptıran öğrenciler için akademik yılın başında yapılacak Türkçe yeterlilik sınavını 
yapar. Türkçe öğretimi almak isteyen yabancı öğrenciler için eğitim-öğretim işlemlerini yürütür. 

 (12) Birim Temsilcisi; İlgili birimin eğitim ve öğretimden sorumlu Dekan veya Müdür yardımcısı olup, öğrenci 
tanıtım, başvuru ve kayıt süreçlerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofis Koordinatörlüğüyle birlikte iş ve işlemleri yürütür. 

 (13) Birim; Kayıt hakkı kazanan adayların ders kayıt işlemlerini gerçekleştirir. 
 

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Uygulama Esasları (ISPARTAYÖS)  

 MADDE 5– (1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı; 
a) Temel öğrenme becerilerini ölçmek üzere oluşturulmuş çoktan seçmeli bir sınavdır. Temel Öğrenme 

Becerileri Testi; Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 (seksen) soruluk bir testtir. Sınav 
süresi 120 dakikadır. 

b) Takvim, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinde duyurulur. 
c) Değerlendirmede, adayların doğru cevap sayısı ile aşağıda belirtilen puan türlerine ait kat sayılar çarpılarak 

her bir aday için; “Matematik Ağırlıklı”, “Genel Yetenek Ağırlıklı” ve “Eşit Ağırlıklı” olmak üzere 3 (üç) farklı puan türü 
elde edilir. 
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Tablo-1: Sınav Katsayıları 

ISPARTAYÖS/Puan Türleri Matematik Testi 
Katsayısı 

Yetenek Testi Katsayısı 

Matematik Ağırlıklı Puanı 1,5 1 

Genel Yetenek Ağırlıklı Puanı 1 1,5 

Eşit Ağırlıklı Puanı 1,25 1,25 

(2) Sınav sonuçları, Üniversitenin web adresinden (ISPARTAYÖS sınav başvuru sayfasında) ilan edilir. Söz 
konusu ilan adaylara tebliğ niteliğindedir. 

(3) Sonuçlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 (beş) işgünü içinde yapılır. İtirazlar, YÖS 
Koordinatörlüğüne şahsen veya yos@isparta.edu.tr adresine başvuru sırasında beyan ettiği e-posta yolu ile yapılır ve 
Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.  

(4) Sınav ücreti, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenir. Sınav ücreti, Üniversitenin Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından açılan ISPARTAYÖS hesabına yatırılır. 

(5) ISPARTAYÖS önceden belirlenen bir sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde adayın talebi 
doğrultusunda, adayın sınava gireceği merkez değiştirilir veya başvuru yapan adaylara ücret iadesi yapılır. 

(6) Sınav uygulama esasları aşağıda belirtildiği gibidir. 

a) Sınav esnasında üniversitenin alacağı güvenlik önlemlerini adayın kabul etmesi gerekir. 

b) Sınav başlama ve bitiş saati sınav merkezlerine göre ilan edilir. Adayların ilan edilen tarih ve saatte 
ISPARTAYÖS sınavına girmeleri gerekmektedir. 

c) Adaylar sınav başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınava giriş yapabilirler. 15 dakikadan 
sonra sınava giriş yapılamayacaktır. 

ç) Sınav 80 (seksen) soruluk bir testtir ve süresi 120 dakikadır. Adaylara hiçbir şekilde ek süre verilmez. 

d) İlk 15 dakika içerisinde herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyen öğrencilerin sınavı tekrar yapılmaz 
ve başvuru ücretleri iade edilmez. 

e) Üniversitemiz tarafından yapılacak sınav başvuru ücreti iadelerinde herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. 
Bankalar tarafından yapılacak kesintilerden üniversitemiz sorumlu değildir. 

ISPARTAYÖS Sınav Başvuru Koşulları 

MADDE 6- (Değişik: ÜS-26/04/2022-96/01)  (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları 
koşuluyla; 

a) Yabancı uyruklu kişilerin, 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü 
dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak 
kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenlerin, 

c) Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanların, 

ç) Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç yabancı bir 
ülkede tamamlayanların, 

d) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav 
sonuçlarına sahip olanlar ile 2016-2021 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 

Başvuru Koşulları 

MADDE 7- (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla EK-1’de belirtilen sınav 
sonuçlarına sahip ve aşağıdaki şartları taşıyan adayların; 

a) Yabancı uyruklu olanlar, 

mailto:yos@isparta.edu.tr
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b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından 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 belgeleyenler, (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 incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)  

c) Yabancı uyruklu iken, sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift 
uyruklular, 

ç) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul 
kontenjanlarına Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) 
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL, sınav 
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 
GCE AL, sınav sonuçlarına sahip olanlar. 

(2) Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez: 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar, 

b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC 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) (1) inci maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (ortaöğretiminin 
tamamım KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir 
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

ç) Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC 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 (1) inci maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift 
uyruklu bireylerin başvuruları kabul edilmez. 

(3) Üniversitemizin belirlediği aşağıdaki özel koşulları taşıyan bireylerin başvuruları kabul edilir: 

a) Uluslararası Öğrenciler için dünyada kabul gören ve EK-1’de sunulan sınav sonuçlarına sahip olanların, 

b) Türkiye’de eğitim gören ve Liseyi Türkiye’de bitiren Yabancı Uyruklu Öğrencilerden ÖSYM sınav 
sonuçlarına sahip olanların, 

c) Kabul edilen sınavlarla başvuru yapan adaylardan kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere ulusal sınavları 
ile ülkelerinde eşdeğer bir programa yerleşmiş olanların, 

ç) Üniversitede Uluslararası Öğrenciler için yapılan ve EK-1’de gösterilen ISPARTAYÖS sınavı taban puanına 
sahip olanların  başvuruları kabul edilir. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sözlü Sınavı  (ISPARTAMÜLAKAT)  

MADDE 8– (Mülga: ÜS-26/04/2022-96/01 say. karar) 

Sınavlar ve Taban Puanları 

MADDE 9-(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin Üniversite programlarına kabul edilebilmeleri için, 
başvurdukları program türüne göre girmiş oldukları ulusal ve/veya uluslararası sınavların listesi ve alacakları taban 
puanlar EK-1’de verilmiştir. 

(2) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ÖSYM) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. 
ISPARTAYÖS’ün geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. 

(3) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, MATURA) 
süresiz geçerlidir. 

(4) EK-1’deki tabloda verilen sınav taban puanları ve minimum lise bitirme notları Senato kararı ile 
değiştirilebilir. Gerek görüldüğü takdirde bu liste Senato tarafından yenilenir. 
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Başvuru Esasları 

MADDE 10-  (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) (1) Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru 
tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik 
takvimde belirlenen tarihler Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin web sayfasında ilan edilir. 

(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 
yapılır.  

(3) İlan edilen son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. 

(4) İlan edilen başvuru evraklarında eksiği bulunan başvurular kabul edilmez. 

(5) Evrakları tam olup bölüm/program tercihi yapmayan adayların başvurusu kabul edilmez. 
 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

MADDE 11- (1) Başvuru için adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: 

a) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Aday 15 (on beş) programa başvuru yapabilir, 

b) EK-1’deki sınavların birinden alınmış geçerli sınav sonuç belgesinin fotokopisi, 

c) Lise diplomasının fotokopisi veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, 
öğrenim görmekte oldukları ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmî belgenin fotokopisi, 

ç) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript-Not durum belgesi) Türkçe veya İngilizceye 
çevrilmiş fotokopisi, 

d) Pasaport fotokopisi, 

e) Bir (1) adet fotoğraf, 

f) Sınav sonuç belgesinin fotokopisi. 

(2) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 
 

Kontenjanlar 

MADDE 12- (1) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Uluslararası Öğrenci Kontenjanları, Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğünün koordinesinde ilgili birim kurulları tarafından belirlendikten sonra Senato tarafından 
onaylanır ve Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilir. 

(2) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Kontenjanlar Üniversitenin Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin internet 
sayfasında yayımlanır. 

(3) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 

(4) Uluslararası öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjanı tercih eden olmaması veya kontenjanın 
dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar, Senato kararıyla diğer bölüm/program kontenjanlarına aktarılabilir. 

 

Değerlendirme 

 MADDE 13- (1) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, önkoşul 
olarak bireylerin yüz üzerinden altmış (60) başarı notuna karşılık gelen bir orta öğretim not ortalamasına sahip olması 
gerekir. 

 (2) Başvuruları kabul edilen adayların değerlendirilme ve yerleştirilmeleri aşağıda açıklanan şekilde Sınav Hazırlık 
ve Uygulama Komisyonu tarafından merkezi olarak yapılır. Adayların EK-1’deki sınav sonuçları veya diploma puanlarına 
göre nispi başarı düzeylerine dönüştürülür ve sınav türlerine veya diploma puanlarına göre katsayılar uygulanarak, tek bir 
toplam puan elde edilir. Aşağıdaki formül üzerinden hesaplanır; 

ydp=60+ (
𝑦𝑒𝑦𝑝−𝑦𝑒𝑑𝑝

𝑒𝑦𝑝−𝑒𝑑𝑝
)*(op-edp) 

 Uluslararası sınavların puanları ve dönüşüm tablosu Üniversitemizin kabul ettiği en düşük ortaöğretim başarı 
puanı = yedp  

Üniversitemizin kabul ettiği en yüksek ortaöğretim başarı puanı = yeyp 

Öğrencinin aldığı uluslararası sınav puanı = op 

Öğrencinin aldığı uluslararası sınav puanının orta öğretim başarı dönüşüm puanı = ydp  
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Uluslararası sınavda üniversitemizin kabul ettiği en düşük puanı = edp 

Uluslararası sınavdan alınabilecek en yüksek puanı = eyp  

Dönüşüm formülü ile elde edilen puanlar arasında ISPARTAYÖS haricindeki puanlar 0.8 katsayısı ile çarpılır. 
Adaylar tercihleri doğrultusunda bu başarı puanına göre merkezi sistemle boş kontenjanlara yerleştirilir. 

a) Değerlendirmede Eşitlik Olması: Tercihlerin değerlendirilmesi, başvurulan programların kontenjanı ve tercih 
sırası dikkate alınarak tercih edilen programın puan türüne göre yerleştirme puanının büyükten küçüğe doğru 
sıralanmasıyla belirlenir. Değerlendirmede eşitlik olması halinde adaylardan, diploma notu yüksek olan, eşitliğin 
devam etmesi durumunda yaşı küçük olan aday için yerleştirme yapılır. 

b) Değerlendirme sonucu eğitim dili Türkçe olan bir programa yerleştirilen öğrencilerden Türkçe yeterlik 
belgesi istenir veya DİLMER yönergesi uygulanır.  

c) Yabancı dilde eğitim verilen programlara yerleştirilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik belgesi istenir ve 
YADYO yönergesi uygulanır. 

ç) Derslerin en az %30’u yabancı dille verilen programlara yerleştirilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik 
belgesi ile birlikte Türkçe yeterlik belgesi istenir. Dil yeterlilik belgelerine sahip olmayan öğrencilere DİLMER ve 
YADYO yönergesi uygulanır. 

(3) Boş Kalan Kontenjanlara Ek Yerleştirme: Adayların yerleştirme puanlarına göre yerleştirme işlemleri 
tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme işlemleri Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve 
Üniversitenin resmi internet sayfasında ilan edilir. 

(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez. 
 

Sonuçların Açıklanması 

MADDE 14- (1) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Yerleştirme sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihte, 
Üniversitenin Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi web sayfasında ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin vize 
alabilmeleri için Üniversite tarafından düzenlenen resmi kabul mektubu gönderilir. Belirtilen süre içinde kayda 
gelmeyen adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.  

Kayıtlar ve kayıt için gerekli belgeler 

MADDE 15- (1) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 

a) Lise diplomasının aslı, 

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik 
Belgesi,” 

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği, 

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği, 

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği, 

e) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

f) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi” (Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve lise eğitimlerini Türkiye’de bitirenler hariç) 

g) 2 adet vesikalık fotoğraf, 

ğ) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi, 

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası, 

ı) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge. 

(2) Kayıt işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin asıllarının sunulması zorunludur. 

(3) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını 
kaybetmiş sayılırlar. 

(4) Kayıtlar şahsen veya vekaleten (noter onaylı) yapılabilir. 
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Eğitim Öğretime Başlama ve Devam Etme 

MADDE 16- (1) Üniversiteyi kazanan ve Türkçe bir programa yerleştirilen öğrencilerin o programda 
eğitimlerine başlayabilmeleri için aşağıdaki Türkçe yeterlilik düzeyini belirleyen şartları sağlamış olmaları 
gerekmektedir:  

a) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) DİLMER veya YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren 
merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu ispatlayan bir belgeye sahip olmak, 

b) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Eğitim ve öğretim yılı başında DİLMER tarafından yapılan Türkçe yeterlik 
sınavında başarılı olmak. 

c) Türkçe yeterlik düzeyi aşağıdaki şekilde değerlendirilir: 

1- B2, C1 ve C2 düzeyleri: Türkçe düzeyleri yeterlidir ve kayıt hakkı kazandığı programda eğitime başlarlar.  

2- (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) A1, A2 ve B1 düzeyleri: Eğitime başlamak için Türkçe düzeyleri yeterli 
değildir. Bu durumda olanlar DİLMER’de veya YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerde Türkçe 
dil eğitimi alırlar. 

ç) Öğretim dili Türkçe olan liselerden mezun olan öğrencilerden Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. 

(2) Üniversiteyi kazanan ve Türkçe bir programa yerleştirilen öğrencilerin o programda eğitimlerine 
başlayabilmeleri için aşağıdaki Türkçe yeterlilik düzeyini belirleyen şartları sağlamamaları durumunda: 

a) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) En az B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmayan adaylara, 
kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için 1 (bir) yıl süre ile öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, dilerlerse 
kendi imkânları ile (maddi giderler kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla) DİLMER tarafından verilen Türkçe 
kurslarına kayıt yaptırabilirler. Bu kurslardaki yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından başarılı olmaları halinde DİLMER 
tarafından verilecek belge ile (Türkçe Yeterlik Belgesi) bir sonraki eğitim-öğretim yılında Türkçe Yeterlik Sınavına 
girmeden eğitimlerine başlayabilirler. Ayrıca, adaylar bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu maddenin 1. fıkrasında yer 
alan belgelerden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlarlar. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki) 
eğitim- öğretim yılı kadar sürede Türkçe Yeterlik Belgesi alamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Yabancı dilde yeterlik: 

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya yabancı dilde eğitim yapan bölümlere kayıt hakkı kazanan 
öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeyleri, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönergesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. 

b) Üniversitemizde %100 yabancı dilde eğitim veren bir diploma programına kayıt hakkı kazanan adayların, 
ortaöğretimin tamamından veya bir yükseköğretim diploma programından (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 
%100 yabancı dil koşulunu sağlamak şartıyla mezun olanlarından yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. 

(4) Yapılacak yatay geçiş başvuruları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Ön lisans ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesine tabidir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti 

MADDE 17- (1) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Üniversiteye yurtdışından kabul edilen öğrencilerden 
alınacak öğrenim ücreti  16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin 
karara dayanılarak hazırlanan 2018 tarihli “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca Üniversite 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.   

(2) Öğrenciler kabul edildikleri programlara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal 
güvenlik kurumuna isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda bulunabilirler bu süre içerisinde sosyal güvenlik kurumuna 
başvuruda bulunmayan öğrenciler için öğrenimleri süresince bir daha isteğe bağlı sigorta yapılmaz. 

Diğer Hükümler 

MADDE 18- (1) Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretim ve sınav ile ilgili konularda, Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. 

 (2) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya 
öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini 
bildirmeyen öğrencilerin var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. 
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 (3) (Değişik : ÜS-26/04/2022-96/01) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

(4) (EK : ÜS-26/04/2022-96/01) Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre Elektronik yolla tebligat, muhatabın 
elektronik tebligat adresine de yapılabilir. Öğrenciler, e-posta adreslerindeki değişiklikleri en geç 7 gün içinde ilgili 
birimin öğrenci işlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya 
eksik e-posta vermiş olan öğrenciler, duyurunun dosyalarında mevcut en son e-posta adreslerine yapılmış olması 
durumunda, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.  

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 19- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim 
Kurulu, Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan Mevzuat 

MADDE 20– (1) 27/07/2021 tarih, 73/01 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe konulan Ön lisans ve Lisans 
Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 21- (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22- (1) Bu yönerge Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 
 

  Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının  

Tarihi Sayısı 

22/03/2022 93/06 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergenin Kabul Edildiği Senato 
Kararının 

Tarihi Sayısı 

1.        26/04/2022 96/01 
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EK-1 Uluslararası Öğrencilerin Kabulünde Dikkate Alınacak Başarı Sınavlarına Ait Alt ve Üst Sınır Puanları  

 EN DÜŞÜK PUAN EN YÜKSEK 
PUAN 

1 ÖSYM (Ek.1) 150 - 

2 DİĞER-YÖS 60 100 

3 ISPARTAYÖS 60 100 

4 Afganistan KONKUR sınavı 225 350 

5 Azarbaycan TQDK üniversite giriş sınavı 500 700 

6 ACT (American College Testing) 21 36 

7 Avusturya Matura (Matura Reifezeugnis) diploması (ters ölçek) 2,4 4 

8 Bangladeş 12 yıllık lise diploma notu 60 100 

9 Cezayir Bakalorya Sınavı 12 20 

10 Çin Halk Cumhuriyeti Gaokao Sınavı 450 750 

11 Endonezya Ujian Akhir National (UAN) 60 100 

12 Filistin Merkezi Lise Bitirme Sınavı 60 100 

13 Fransız Bakaloryası Diploması 12 20 

14 GCE (A Level) ve Uluslararası AL ve ASL sınavları üç sınav sonucu ortalaması 
sonucu) 

85 140 

15 International Baccalaureate-IB 25 42 

16 İtalya Maturita (Diploma di Maturita) diploması (ters ölçek) 60 100 

17 Kamboçya lise diploması 60 100 

18 Kazakistan Merkezi Lise Bitirme Sınavı (Lisans) 60 100 

19 Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı 160 250 

20 Libya Merkezi Lise Bitirme Sınavı 60 100 

21 Makedonya Merkezi Lise Bitirme (Matura) 3 5 

22 Moldovya- (Testat de Maturitate) 6 10 

23 SAT I (Scholastic Assessment Test) (En az 500 puanı matemetikten) 1100 1600 

24 Somali lise diploması 60 100 

25 Sudan lise diploması 60 100 

26 Ukrayna Merkezi Sınavı 120 200 

27 ABITUR (Alman Bakaloryası) 4 1 

28 Arnavutluk merkezi lise bitirme (Matura) sınavı 6 10 

20 Ürdün merkezi lise bitirme sınavı 60 100 

30 Gürcistan Attestat/certifcate of Secondary Education 3 5 

31 Irak Merkezi Lise Bitirme Sınavı 60 100 

32 İran (Dabiristan) Lise Bitirme Sınavı ve Üniversite Öncesi Eğitimi (Pishdaneshgahi) 
bitirme notu 

60 100 

33 Kuveyt Merkezi Lise Bitirme Sınavı 60 100 

34 Lübnan Bakalorya Sınavı (General Secondary Education Certificate) 60 100 
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35 Mısır merkezi Lise Bitirme Sınavı 60 100 

36 Özbekistan Attestat / Certificate of Secondary Education 3 5 

37 Pakistan12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma 60 100 

38 Romanya Bakalorya Sınavı 6 10 

39 Suriye Merkezi Lise Bitirme Sınavı  60 100 

40 Türkmenistan Attestat / Certificate of Secondary Education 3 5 

41 Umman Merkezi Lise Bitirme Sınavı 60 100 

42 Yemen Merkezi Lise Bitirme Sınavı  60 100 

43 Diğer ülkelerin lise eğitimi sonucunda alınan diploma veya sınav sonuçları 60 100 

 


