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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANS PROGRAMLARINA 
BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönerge; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin lisans 
düzeyinde eğitim-öğretim veren programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin 
başvuru, kabul ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenler. 

Dayanak 

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönerge, 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere İlişkin Kanun”un 3 üncü, 4 üncü ve 7 nci maddesi; 2547 sayılı “Yükseköğretim 
Kanunu”nun 6 ncı, 7 nci, 14 üncü ve 45 inci maddesinin (f) bendi ile Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulunun 21.01.2010 tarihli kararı ve sonraki toplantılarında 
belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3 ‒ Bu Yönergede geçen; 
a) Birim: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bünyesinde bulunan Fakülteyi, 

b) Program: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan Fakülteye bağlı 
Programı, 

c) K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
ç) Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü, 
d) Senato: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu, 

e) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni 
f) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini, 

g) Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, 
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu 

h) Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu: Senato tarafından ilgili akademik 

birimlerden seçilen akademik personel ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanından oluşan 

komisyonu, 

ı) YÖS: Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavını, 

i) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Esasları: Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları” 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler, Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt 
Genel İlkeler 

MADDE 4 ‒ (1) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yurt dışından kabul edilecek 
öğrenci kontenjanları, ilgili birimlerin teklifi, Üniversite Senato Kararı ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığının onayı ile belirlenir. 

(2) Kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak “Yurt Dışından 
Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda” yer alır. 

(3)  Doğrulama kodu olması şartıyla, adayların Türkiye’deki diğer yükseköğretim 
kurumlarının yapmış olduğu Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kabul edilir.  
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(4)  Başvuru yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan 
sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer sınavların (Abitur, International 
Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. 
Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır. 

(5) Türkiye’deki üniversitelerin yapmış olduğu yabancı uyruklu öğrenci sınavları 
(YÖS), sınavı izleyen bir eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. 

(6) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak asgari öğrenim ücreti 
tutarı, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. 

(7)  Eğitim dili Türkçe olan programa kayıt yaptıran öğrenci, bir yıl süre ile Türkçe 
Hazırlık Eğitimi alır. Bu süre içerisinde başarılı olmayan öğrenciye bir yıl ek süre verilir. 2 yıl 
içinde Türkçe hazırlık eğitiminden başarılı olamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 

(8) Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonraki bir tarihte, T.C. vatandaşlığı dışında 

başka bir devletin vatandaşlığını kazanırsa vatandaşlık kategorisinde değişiklik talebinde 
bulunabilir. Bunun dışında tercih, kayıt ve diploma işlemleri; başvuru sırasında belirttiği 
vatandaşlığı  üzerinden yürütülür. 

(9)  SBTÜ, adayların ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izin almaları ya da kendilerine 

pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz. 

Adaylar ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak 
zorundadırlar. Ayrıca, SBTÜ’e kayıt için gelen adaylar, Türkiye’de oturma izni, barınma, burs, 
geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar. 

 

Yurt Dışından Öğrencilik İçin Başvuru Hakkı Olanlar  
MADDE 5-  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 

almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde 

verilen mavi kart 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 KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC 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 KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 

MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru 

yapabilmelerine, 

(5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’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, 

başvurularının kabul edilmesi, 
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Yurt Dışından Öğrencilik için Başvuru Hakkına Sahip Olmayanlar 

MADDE 6 ‒ (1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya 

KKTC’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) 5. maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

(5. maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

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

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya bu yönergenin 5’inci maddenin 2 numaralı 
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi, 

 

Başvuru İçin Asgari Taban Puanlar  
MADDE 7- (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına yerleştirmede aşağıda yer alan 

Tablo-1’deki başarı şartı dikkate alınır.  
(2) Tablo-1’de belirtilen asgari başarı şartları Senato Kararı ile belirlenir. 

 

 

TABLO - 1 

SINAVLAR veya DİPLOMA NOTLARI BAŞARI ŞARTI 

Türkiye’deki Üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavı 

En az 50/100 
Üniversiteye Giriş Sınavı Statüsünde olan Ülkelerin Ulusal ve/veya 

Uluslararası Sınavları 
Lise Bitirme Sınavı Statüsünde Olan Sınavlar/Lise Diploma Notları 

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi  
MADDE 8 – (1) Lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri, ilgili 

birimler, Senato tarafından oluşturulan Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu ve Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.  

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde öncelik sırası; Türkiye’deki Üniversitelerin yapmış 
olduğu YÖS sınavı, Üniversite giriş sınavı statüsünde olan Ülkelerin Ulusal ve/veya Uluslararası 
Sınavlar, Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavlar ve Lise Diploma Notlarının sonuçları 
dikkate alınarak Üniversite Senatosunca kabul edilen ilkeler doğrultusunda belirlenir.  

(3) Adaylar en fazla 3 program tercihi yapabilir. Yerleştirme işlemi, adayların tercih 
ettikleri programın koşullarına göre yapılır. 

(4) Başarı puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme 
dönüştürülerek değerlendirmeye alınır. 

(5) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirmeyi gerektirmez. 
(6) Yerleştirmelerde sıralama puanının eşitliği durumunda adayların öncelikle tercih 

sıraları, daha sonra ortaöğretim başarı notları dikkate alınır. 
(7) Başvuru koşullarını taşımayan veya eksik evraklı adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. 
(8) Başvuru yapılmayan veya kontenjanları dolmayan programlar arasında Üniversite 
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tarafından gerektiğinde ek yerleştirme yapılabilir. 
(9) Birinci yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için başvuru 

yapamazlar. 

(10) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, puanlarına göre sıralanır ve tercihlerine göre 
ilgili programlara yerleştirilir. Adaylardan çifte vatandaşlığı olanlar, başvuru formunu 
doldururken tercih ettiği vatandaşlık bilgisini bildirmek zorundadır.  

 

Sonuçların Duyurulması 
MADDE 9- (1) Başvuru sonuçları Üniversitenin web sayfasında duyurulur.  
(2)  Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylara, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından Doğrulama Kodlu bir kabul mektubu gönderilir. 
(3)  Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki, yoksa herhangi bir Türk Dış 

Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. 
(4)  Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğünden İkamet İzni Belgesi alırlar. 
(5)  Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: 

a) Ortaöğrenimini (lise) Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi 
yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan 
yabancıların çocukları, 

b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla 
T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş 
olanlar (5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil), 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift 
uyruklular ile T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir 
ülkede tamamlayanlar. (Ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 
Türk okullarında tamamlayanlar dahil.) 

(6)  Lisans programlarına yerleşen adayların kayıtları, Üniversite web sayfasında ilan 
edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(7)  Kesin kayıt sürecinde eksik, yanlış veya sahte bilgi/belge sunanların kesin kayıt 
işlemleri tamamlanmış olsa da kayıtları iptal edilir. 

(8)  Kesin kayıt yaptıran öğrencinin, kaydını sildirmesi durumunda öğrenim ücreti iadesi 

yapılmaz. 

 

Kayıt için Gerekli Belgeler  
MADDE 10 – (1) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine kabul edilen öğrencilerden 

istenen belgeler, ilgili akademik yılın “Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Alım Kayıt 
Kılavuzunda” belirtilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türkçe Yeterlilik, Yabancı Dil Yeterlilik ve Öğrenim Ücreti 
 

Türkçe Yeterlik  
MADDE 11– (1) Aşağıdaki şartları taşıyan, öğretim dili Türkçe olan programlara kabul 

edilen adaylar kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilirler; 

a) Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) 
tarafından yapılan “Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) düzey karşılığı 
(B2)’yi sağlamış olanlar, 

b) Ortaöğrenimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde 
tamamlamış olanlar, 

c) Ortaöğrenimini yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk 
okullarında tamamlamış olanlar, 
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ç) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan 
mezun olanlar, 

d) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını 
kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyen (5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinin birinci bendinde “Türkiye içinde veya dışında Türk 
vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”) adaylar, 

e) Vatandaşlıklarından biri T.C. olan çifte vatandaşlar,  
(2)  Eğitim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden 

Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez. 
(3)  Eğitim dili Türkçe olan bir programa kayıt yaptırmış ve Türkçesi yetersiz olan 

öğrenci, Türkçesini “TÖMER Türkçe Hazırlık Programı’nda” yeterli hale getirmek üzere 
programından bir yıl süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyine 
ulaşamadığında, bir yıl Türkçe Hazırlık için ek süre verilir. İzinli sayılan öğrenci kayıtlı olduğu 
programın öğrenim ücretini öder. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen 
öğrencinin kayıtlı olduğu programdan kaydı silinir. 

 

Yabancı Dil Yeterlik 

MADDE 12– (1) “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” zorunlu olan programlara kaydı yapılan 
öğrenci, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönergesi” hükümlerine tabidir. 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 
MADDE 13– (1) Yabancı Uyruklu öğrencilerden Cumhurbaşkanı Kararı ile her yıl 

tespit edilen asgari sınırlara riayet etmek kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti alınır.  

 

Sağlık Sigortası  
MADDE 13– (1) SBTÜ’ye kabul edilen uluslararası öğrencilerin ülkemizde ikamet 

edebilmesi için geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları zorunludur. Sağlık sigortası işlemleri 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde 
yürütülür. 

 

Tebligat 

MADDE 14- (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri 
e-posta ve ikamet adresine yazılı olarak yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres 
değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine 
tebligat yapılmış kabul edilir. Öğrencinin beyan ettiği iletişim bilgilerini değiştirmesi halinde 
öğrenci ilgili değişikliği on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle 

yükümlüdür. 
 

Disiplin İşleri 
MADDE 15- (1) Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 
 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
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Hüküm Bulunmayan Haller  
MADDE 15– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu 

Kararları, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Senato Kararları 
hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük  
MADDE 16 ‒ Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer.  

 

Yürütme  
MADDE 17 ‒ Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür. 

 

 

 

 

 

 




