
T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ 

Amaç 

  BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde 

bulunan fakültelerin ve meslek yüksekokulların ön lisans ve lisans programlarına, 

yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan 

belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun 21.01.2010, 18.02.2010, 

17.03.2010, 25.05.2011 ve 25.08.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 

toplantılarında alınan kararlara dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Fakülte : T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki 

   Fakülteleri, 

b) K.K.T.C. : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 

c) Meslek Yüksekokulu : T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki Meslek 

Yüksekokullarını, 
d) Mütevelli Heyet : T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

e) ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

f) Rektör : T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü, 

g) Senato : T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu, 

h) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini, 

i) Üniversite : T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi, 
j) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 

Kontenjan 

MADDE 5 – (1) Yurtdışından Öğrenci Kabul edecek fakülte ve meslek 

yüksekokulların ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarına ayrılacak kontenjanlar 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından, özel koşullar ise Üniversite Senatosu tarafından 

belirlenir. 

(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan ve koşullar Ölçme, 



Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’na bildirilir. 

 

Başvuru koşulları 

 

MADDE 6 – (1) Üniversitenin yurtdışından öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği 

programlara, lise son sınıfta okuyan ya da mezun olmuş adaylardan; 

a) Yabancı uyruklu olanların,  

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 incelemelerinde yarar 

bulunmaktadır.)  

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların  

d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil) 5) 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 olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi, 

ek listede belirtilen kriterlerden birisini sağlamaları koşulu ile başvuruları kabul edilir. 

 

(2) Ancak aşağıdaki durumlarda olan adayların; 

 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların,  

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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),  

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

uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar 

/ ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında 

tamamlayanlar hariç)  

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (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),  

e) 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. 

 

Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar 

 

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi 

ekli listede belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Ekte belirtilen sınavlara Senato kararı ve 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun onayı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. 



(2) Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, TCS, 

GAOKAO, Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Lise 

bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, 

Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur. 

(3) Ekli listede belirtilen sınavların dışında Türkiye’deki diğer üniversitelerin 

yapmış oldukları Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları da kabul edilir. 

Başvuru şekli ve başvuru belgeleri 

 

MADDE 8 – (1) Başvurular, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik 

Takviminde belirtilen tarihler arasında T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılır. 

(2) Başvuru için aranan belgeler şunlardır: 

(a) Başvuru Formu, 

(b) Lise Diplomasının veya başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler 

için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk 

Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

(c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından 

onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

(d) Üniversite Senatosu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav 

sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı 

örneği, 

(e) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve 

Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış 

örneği, 

(f) İki adet vesikalık fotoğraf. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi 

 

MADDE 9 – (1) Başvuruda bulunan yurtdışından öğrencilerin değerlendirilmeleri ve 

kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde Senato tarafından oluşturulan bir 

Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Üniversite, kontenjanları doldurup 

doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul 

edilmeyi gerektirmez. Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari 

puanlar ekli listede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile 

diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

Değerlendirmeler adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları, 

referans ve niyet mektupları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü 

uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit edilir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden 

birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz. T.C. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarına yapılan 

başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır. Değerlendirme 

Komisyonunun hazırladığı öneri, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul 

edilen öğrencilere “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından resmi kabul yazısı gönderilir. 

(2) Yüzde 30 İngilizce programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe düzeyi ile 

İngilizce yürütülmekte olan programlara yerleştirilen öğrencilerin İngilizce düzeyi, 

Üniversitenin düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal ya da uluslararası 

geçerliliği olan bir dil sınavının (TOEFL, IELTS, FCE, TOEIC, TÖMER, v.b.) sonucuna 

göre belirlenir. Dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına 



alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına 

başlar. Başarısız olanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların 

Üniversite ile ilişkileri kesilir. 

Kayıt ve gerekli belgeler 

 

MADDE 10 – (1) Kayıtlar akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(2) Öğrencinin Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için gereken belgeler 

şunlardır: 

a) Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

b) Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni 

mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi. 

c) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı. 

d) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından 

onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk 

Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. 

e) Üniversite Senatosu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav 

sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin aslı. 

f) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve 

Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış 

örneği. 

g) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi. 

h) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik 

Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. 

i) İkametgah Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına  teslim edilmesi gerekir). 

j) 6 adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf. 

k) Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde 

olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence miktarı T.C. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir). 

Ücretler 

 

MADDE 11 – (1) Ücretler her yıl Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine 

Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, 

yenilenmez veya dondurulmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

              Çeşitli ve Son Hükümler 

  

MADDE 12 – (1) Kabul edilen öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda 

25/09/2016 tarihli ve 29838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. İstanbul Rumeli 

Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre 

işlem yapılır. 

 

Tanıtım ve rehberlik 

MADDE 13 – (1) Yurtdışından öğrencilere Üniversitenin yükseköğretim programlarını 

tanıtma, tercihlerinde yardımcı olma, başvuru, vize, ikamet tezkeresi v.b. konularda rehberlik 



etme, tanıtıcı doküman hazırlama, Üniversiteyi dış ülkelerde tanıtma, fuarlara katılma vb. 

çalışmalar Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülür. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim 

Kurulu’nun belirlediği esaslar ile 25/09/2016 tarihli ve 29838 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nde yer alan esaslar geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kabulü ve Mütevelli Heyet 

onayından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür 

 

 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNIVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL 

KRİTERLERİ 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAT Sınavı en az 1000 toplam puan 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ GCE (A Level) 

Sınavı 

en az biri başvurulan 

programla ilgili olmak üzere 

en az 2 konuda A seviyesi 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ACT (American 

College Test) 

Sınavı 

en az 21 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Lübnan’da yapılan 

Bakalorya 

(Baccalaureat 

Libanais) sınavı 

en az 12/20 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Ürdün ve 

Filistin’de yapılan 

Tawjihi Sınavları 

Sayısal Puanla öğrenci alan 

bölümler için Scientific 

Stream’den en az 70/100 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Ürdün ve 

Filistin’de yapılan 

Tawjihi Sınavları 

EA puanla öğrenci alan 

bölümler için Industrial 

ve/veya Commercial 

Stream’den en az 70/100 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası 

Bakalorya 

diploma notu en az 24 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Fransız Bakalorya diploma notu en az 10/20 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Abitur Sınavı en fazla 4 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde 

yapılan Üniversite 

Giriş Sınavından 

(Gaokao) 

başvurulan programın puan 

türünde en az 450/750 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Suriye’de yapılan 

Al-Shahada-Al 

Thanawiyya 

(Baccalaureate) 

Sınavı 

ilgili dalda en az 160/240 



T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Libya’da yapılan 

Al-Shahada-Al 

Thanawiyya 

(Baccalaureate) 

Sınavı 

ilgili dalda en az 160/240 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İran’da lise 

diploma notu 

(Diplome 

Debirestan) ve 

Pişdaneşgahi 

bitirme notu 

en az 12/20 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Kazakistan Ulusal 

Üniversite Testi 

Sınavı 

en az 70/120 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Senegal’de yapılan 

Bakalorya 

başvurulan programın puan 

türünde en az 12/20 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Matura derecesi diplomaya sahip olmak 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Belirtilen sınav 

veya diplomaların 

dışında adayların 

varsa kendi 

ülkelerinde 

aldıkları ulusal 

sınav sonuçları 

  

toplam puanın en az % 45'i 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Belirtilen sınav 

veya diplomaların 

verilmediği 

ülkelerdeki veya 

üniversiteye girişte 

ülkelerinde ulusal 

sınav yapılmadığını 

belgelendirenlerin 

orta ortaöğretim 

not ortalaması 

  

üniversite senatosu tarafından 

değerlendirilir 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İRÜ Yabancı 

Uyruklu Öğrenci 

Sınavı (YÖS) 

temel öğrenme becerileri 

testinden en az 40 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Diğer Türk 

Üniversitelerinin 

yurtdışından 

öğrenci alımı için 

yaptığı sınavlardan 

alınmış sınav sonuç 

belgesi 

  

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ KKTC GCE AL GCE AL sonucuna sahip 

olmak 

 

 



 


