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Kabulü: 01.07.2021 tarih 2021/35 sayılı Senato Kararı 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 

Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesinde yürütülen ön lisans, lisans ve 

lisansüstü düzeydeki diploma programlarına yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge; yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, 

kabul, değerlendirme ve kayıt koşullarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3-  

(1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Esasları doğrultusunda kabul edilen kararları çerçevesinde ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın konuya ilişkin 25.04.2016 tarih ve 75850160- 301.02.01-24209 sayılı yazısı 

gereğince düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

Madde 4-   

(1) Bu Yönergede geçen; 

YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini, 

Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu, 



 

 2 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Yüksek İhtisas Üniversitesi bünyesinde, Türk ve yabancı 

uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve eğitim-öğretim faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu 

birimini, 

Komisyon: Ön inceleme aşamasını geçen adayların başvurularının değerlendirilmesi ve 

programlara yerleştirilmesi için Rektörlükçe yetkilendirilen Uluslararası Öğrenci Kabul 

Komisyonunu, 

TÖMER: Üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini, 

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

Vize: Uluslararası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını 

sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen izni, 

Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet iznine sahip yabancı uyruklu öğrencilere 

öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen izni,  

İkamet Tezkeresi: Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin 

verildiğini gösteren belgeyi,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 

Başvuru Genel Şartları 

Madde 5-   

(1) Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.02.2013 tarihli toplantısında belirlemiş olduğu 

başvuru koşulları uygulanır. 

(2) Yurtdışından öğrenci kabulü kapsamında, lise son sınıfta olmak ya da mezun durumda 

bulunmak koşuluyla; 

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, 
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c. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

d. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden Türkiye Cumhuriyeti 

uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir 

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

ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar 

dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine; 01/02/2013 

tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ise yurt dışından kabul 

kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

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

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

başvuru yapabilmelerine, 

e. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) 

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 başvuruları kabul edilir. 

(3) Aşağıdaki durumda olan adayların ise başvuruları kabul edilmez. 

a. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya 

K.K.T.C.’ de tamamlayanlar 

.K.T.C. uyruklu olanlar (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), 

b. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan veya YÖK 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarında tanımlanan doğumla ilk uyruğu 

Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklular, 

c. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (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). 
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Kontenjanlar 

Madde 6-  

(1) Yurtdışından öğrenci kabul edecek birimlere ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato 

kararıyla belirlenir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Yükseköğretim 

Kuruluna bildirilir.  

(2) Yurtdışından öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya 

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin 

talebi halinde, Yükseköğretim Kurulu onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına 

eklenebilir. 

(3) Belirlenen kontenjanlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.  

Başvuru İşlemleri  

Madde 7-  

(1) Başvurular, çevrimiçi veya şahsen Uluslararası Öğrenciler için belirlenen akademik 

takvimde yer alan tarihler arasında en fazla 5 (beş) programa yapılır.  

(2) Başvuru için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır: 

a. Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu, 

b. Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti, 

c. Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin 

(transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti; 

d. Üniversite tarafından kabul edilen Sınav Sonuç Belgesi, 

e. Pasaportun tüm sayfalarını gösteren fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 

için e-Devlet üzerinden alınan yurda giriş-çıkış belgesi, 

f. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru bedelinin, ilan edilen banka 

hesap numarasına yatırıldığını gösteren dekont. 
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Başvurularda Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgeleri 

Madde 8- Başvurularda kabul edilen sonuç belgeleri şunlardır: 

(1) YÖS Puanı:   

Başvurularda geçerli olan Türk Devlet Üniversiteleri tarafından yapılan Yabancı Öğrenci 

Sınavı’nda Tıp Fakültesi için en az 80, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri için 70, 

Yüksekokul Programları için en az 60 puan, 

(2) Uluslararası sınav sonuç belgesi 

 SAT Sınavı’ndan en az 1100 toplam puan ve en az 550 matematik puanı, 

 ACT sınavından en az 24 puan,   

 GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla ilgili 

konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi. 

(3) Adayların sıralaması ilk önce YÖS ve SAT sınavına giren ve en yüksek puan alan adaydan 

başlanarak en az puan alan adaya kadar sıralanır. Kontenjanın dolmaması halinde ortaöğretim 

başarı puanı en yüksek puan olan adaydan başlanarak en az puana kadar sıralama 

gerçekleştirilir.  

(4) Lise Diploması not ortalaması 

a. Uluslararası diploma türleri  

 Fransız Bakaloryası (Genel ve Teknik): Başvurulan programla ilgili dalda en az 12/20 

almış olmak. 

 West African Examination Council West African Senior School Certificate 

Examination (WASSCE) (WAEC): En az biri başvurulan programda olmak üzere altı 

konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak.  

 ABITUR sınavı: En az 4 puan almış olmak. 

 Uluslararası Bakalorya: En az 30 diploma notu almak. 

 MATURA sınav: En az 3,5 puan almış olmak. 

NOT: Üniversite giriş sınavı özelliğinde olanlar sınava giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. 

b. Diğer Lise Diploma Notları: 

Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından uluslararası öğrenci alımlarında kabul edilen lise 

diploma türler ve puanları: 
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AFGANİSTAN 

Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı (Konkurs): 350 puan üzerinden en az 210 puan, 

ARNAVUTLUK 

Genel Ortaöğretim Sertifikası (Matura): 10 üzerinden en az 6 puan, 

CEZAYİR 

Baccalaureate of Secondary Education: En az %60 başarı, 

ANGOLA CUMHURİYETİ 

Secondary School Leaving Certificate: 20 üzerinden en az 14 puan, 

AZERBAYCAN 

ATTESTAT: 5 üzerinden en az 3,5, 

TQDK: 700 üzerinden en az 400 puan, 

BAHAMAS  

High School Diploma Başvurulan programla ilgili dalda en az %60.  

BAHREYN 

Secondary School Leaving Certificate: Başvurulan ilgili fakültenin alanlarında en az %60 

başarı, 

BANGLADEŞ 

Higher Secondary Certificate (HSC): Başvurulan ilgili fakültenin alanlarında en az %60 başarı,   

BEYAZ RUSYA (BELARUS) 

Belarussian Central Testing: 600 üzerinden en az 360, 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  

Tawjihiyya/General Secondary Education Certificate en az %60.  

BOLİVYA  

Bachiller / Técnico - Certificado De Estudios  en az 60%.  

BOSNA HERSEK 

Lise Mezuniyet Belgesi: En az “B” veya “5 üzerinden 3”, 

BULGARİSTAN 

MATURA: En az %70 başarı, 
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ÇAD  

Chad Baccalaureat 20 üzerinden en az 11. 

CEZAYİR 

Baccalaureate of Secondary Education: En az %60 başarı, 

ÇEK CUMHURİYETİ 

Maturitni Zhouska / Maturita: 5 üzerinden en az 3 başarı puanı, 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ  

Chinese National University Entrance Examination (GAOKAO) Başvurulan programın 

puantüründe 750 üzerinden en az 450  

veya Senior Secondary School Certificate en az %60. 

DANİMARKA  

Student Examination (Studentereksamen), Higher Preparatory Examination 

(HøjereForberedelseseksamen) Higher Commercial 13 üzerinden en az 8. 

FİLİSTİN 

Secondary School Leaving Certificate: En az %60 başarı, 

HOLLANDA 

VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs≡Secondary School Leaving 

Certificate/HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs≡Senior General Secondary 

Education) diploma notu en az 6/10 olan, 

GÜRCİSTAN 

ATTESTAT: En az %70 başarı, 

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 

Diplom dabirestan: 20 üzerinden en az 12, 

veya  

Diplome Fanni Herfei: 20 üzerinden en az 12, 

IRAK 

Secondary School Leaving Certificate: En az %65 başarı, 

KAMERUN 

Ortaöğretim Mezuniyet Belgesi: 20 üzerinden en az 15, 

Ortaöğretim Üst Düzey Eğitim Sertifikası: En az 2 adet "A" seviyesinde ve 4 adet "O" 

seviyesinde başarı 

KIRGIZİSTAN 

ATTESTAT: 5 üzerinden en az 3 başarı notu, 

veya 
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Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ORT): 250 üzerinden en az 150 başarı notu, 

MISIR 

Certificate of General Secondary Education: En az %70 başarı, 

MOĞOLİSTAN 

General State Examination (Konkurs): 5 üzerinden en az 3 başarı puanı, 

PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 

Higher Secondary Certificate (HSC) / (Intermediate): En az %70 başarı, 

POLONYA 

Matura, Swiadectwo Dojrzalosci en az %60. 

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 

Suudi Arabistan High School Diploma / QUDRAT: En az %60 başarı, 

SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ 

Secondary School Leaving Certificate: En az %70 başarı, 

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ 

General Secondary Education Certificate: 240 üzerinden en az 144, 

Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-AMM/Baccalaureat: 260 üzerinden en az 156, 

TACİKİSTAN CUMHURİYETİ 

ATTESTAT: 5 üzerinden en az 3 başarı puanı, 

TUNUS CUMHURİYETİ 

Baccalaureat de l'enseignement Secondaire: 20 üzerinden en az 12 başarı puanı, 

TÜRKMENİSTAN DEVLETİ 

ATTESTAT: 5 üzerinden en az 3 puan, 

UKRAYNA 

External Independent Test: 200 üzerinden ortalama 120 puan, 

ATTESTAT: 5 üzerinden en az 3 veya 10 üzerinden en az 6, 

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 

ATTESTAT: En az %60 başarı veya 5 üzerinden en az 3 puan, 

ZAMBİYA CUMHURİYETİ 

Secondary School Certificate Exam (ZSC): İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan 

"satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak, 

YUNANİSTAN  

“Apolytirion of Lykeo/Secondary School Leaving Certificate” diploma notu en az 10 puan, 
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ZİMBABVE CUMHURİYETİ 

ZIMSEC General Certificate of Education Advanced Level: Başvurulan programlarla ilgili 

alanlarda en az %60 başarı, 

 

Bu Yönergede yer almayan diğer ülke diplomalarında, Komisyonun üyelerinin kabul etmesi 

durumunda Tıp Fakültesi için %70 başarı oranı, Sağlık Bilimleri Fakültesi için %60 başarı 

oranı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu için %50 başarı oranı 

ifade eder. 

 

Ön İnceleme, Değerlendirme ve Yerleştirme 

Madde 9-  

 (1) Adayların başvurularının ön incelemesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 

yapılır. Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru evraklarının eksik 

olduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

(2) Ön inceleme aşamasını geçen adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara 

yerleştirilmesi Rektörlükçe yetkilendirilen Komisyon tarafından yapılır.  

(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Yüksek İhtisas 

Üniversitesinin yetkisindedir. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak adayın yerleştirildiği anlamına 

gelmez. 

(4) Komisyon, ilgili birimin ilan edilen kontenjanı kadar asıl aday belirler. Gerekli 

görüldüğünde yedek aday belirlenir. (Onay makamı koyalım, Rektör,  ya da Senato, FK gibi) 

(5) Başvuru değerlendirilmesinde YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki 

karşılıkları esas alınarak dönüştürülür. 

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, özel yetenek sınavını düzenleyen hükümlere göre yapılır. 

Sonuçların İlanı  

Madde 10-  

(1) Başvurusu ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci listesi Yüksek 

İhtisas Üniversitesi web sayfasında ilan edilir. 
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(2) Kabul mektubu adayın başvuru formunda beyan edilen e-posta adresine gönderilir. 

Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları gerekmektedir. Bu vize, 

Türkiye’ye giriş yapmak için mutlaka gereklidir.  

Kayıt 

Madde 11-  

(1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(2) Kayıtlar her akademik yılı için belirlenen ve Yüksek İhtisas Üniversitesi web sayfasında 

ilan edilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını 

kaybeder. 

(3) Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte öğrencilik hakkını kazanır ve yönerge 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere 

tabi olur. 

(4) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden istenen belgeler aşağıda 

sıralanmıştır: 

a) Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı, 

b) Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren Milli Eğitim 

Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı 

(kayıttan sonra en az 4 ay içinde öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir), 

c) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış 

tercümesi ve aslı, 

d) Pasaportun tüm sayfalarının fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı, 

e) Türk vatandaşları için yurda giriş-çıkış belgesi, 

f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

g) Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç 3 ay içerisinde ilgili akademik 

birime teslim edilir), 

h) 10 (on) adet vesikalık fotoğraf,  

i) Yabancı uyruklu öğrenciler için 1 yıllık zorunlu sağlık sigortası olduğuna dair belge, 

j) Adayın maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürmeye imkân 

sağlayacağına dair, ilgili eğitim-öğretim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen maddi güvence miktarına haiz olduğunu gösterir belge, 
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k) Adayın başvuracağı Üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik 

Sınavından en az ‘B2’ yeterlilik düzeyinde sertifika. 

Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri 

Madde 12-  

(1) Yüksek İhtisas Üniversitesi’ne başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan Uluslararası 

Öğrenciler;  

(a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birimlere vermekle,  

(b) Türk Kanunlarına ve Üniversite kurallarına göre gerekli olan işlemleri yapmakla,  

(c) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Üniversiteye 

bildirmekle,  

(d) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren 

15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli emniyet 

makamlarından yenisini almakla,  

(e) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal 

müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,  

(f) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde Üniversiteye 

bildirmekle,  

(g) Üniversite mevzuatına uymakla yükümlüdürler. 

Eğitim – Öğretim Ücreti 

Madde 13-  

(1) Eğitim-Öğretim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Eğitim-Öğretim 

ücretinin ilk taksiti akademik yılın birinci yarıyılı (güz), ikinci taksiti ise ikinci yarıyılın (bahar) 

başında ders kaydı yaptırılmadan veya yenilenmeden önce ödenir.  

(2) Tüm kayıt şartlarını sağlayan ancak Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan aday öğrenciler 

talep etmeleri durumunda Türkçe Hazırlık Sınıfına kayıt edilir. 
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(3) Türkçe Hazırlık Sınıfına kayıt olan öğrenci bir sonraki akademik yıla addetmek üzere en az 

1 dönemlik eğitim-öğretim ücreti ile Türkçe Hazırlık Sınıf eğitim ücretini öder.  

(4) Kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim döneminden takip eden 1 akademik yılsonunda Türkçe 

Yeterlilik Belgesi almayanlar kabul ve kayıt ile doğan tüm haklarını kaybederler. 

Çalışma Yasağı ve İstisnası 

Madde 14- Yabancı uyruklu öğrenciler, çalışma izinleri olmaksızın öğrenimleri süresince gelir 

getiren herhangi bir işte çalışamazlar. Ancak, yabancı uyruklu öğrenciler eğitimlerinin 

gerektirmesi halinde staj veya araştırma yapabilirler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 16- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yüksek Öğretim Kurulunun 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin mevzuatı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesi, Senato kararları ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

Yürürlük 

Madde 17- Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

Yürütme 

Madde 18-  Bu Yönerge hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


