İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
LİSANS PROGRAMLARI YURTDIŞINDAN
ÖĞRENCİ KABULÜ VE EĞİTİM YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Enstitümüze yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin
esasları düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 -- Bu yönerge, 6287 Sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca Yükseköğretim
Yürütme Kurulu’nun 13/02/2013 tarihli toplantısında kabul edilen “Yurtdışından Öğrenci
Kabulüne İlişkin Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu yönergede yer alan;
Yönerge: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci
Kabulü ve Eğitim Yönergesini,
Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,
Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Fakültelerin
Yönetim Kurullarını,
Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
SAT (Reasoning Test): ABD College Board tarafından yapılan “Scholastic Aptitude
Test” Sınavını,
İÜYÖS: İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu: Öğrenci başvurularını değerlendiren
başkan ve üyelerden oluşan komisyonu,
Komisyon Başkanı: Eğitim-Öğretim İşlerinden sorumlu Rektör Yardımcısını,
Komisyon Üyeleri: Fakültelerin kendi fakültelerini temsil etmek üzere belirleyeceği bir
Öğretim Elemanını,
ifade eder.
Genel İlkeler
MADDE 4 – Yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları; ÖSYM tarafından belirlenen
bir önceki yılın lisans öğrenci kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde Fakülte
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Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek her yıl Ekim ayı sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na bildirilir.
MADDE 5 – Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim
ücretinin asgari ve azami miktarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenerek Enstitü Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
Başvuracak Adaylar:
MADDE 6 –
Başvuruları Kabul Edilecek 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 Kanunu’nun 7. Maddesi :
“Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.”)
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 ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
(ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış
olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de lise öğrenimini 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 edilecektir.
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Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar
b) Adaylardan;
1) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (lise öğreniminin 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),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin 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 öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
Enstitümüzün Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler:
MADDE 7 – Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin SAT (Reasoning Test) sınavının
Matematik bölümünden en az 600 puan veya İÜYÖS Sınavının Temel Öğrenme Becerileri
Testinden 70 ve üzeri standart puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşullardan birini
sağlayan adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Sınavların
geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak SAT için 2, İÜYÖS
için 1 yıldır.
MADDE 8 – Enstitümüze yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde
başvuru ve kayıt tarihlerini içeren uygulama takviminin hazırlanarak akademik takvimimizde
belirtilmesi ve kayıt olan öğrencilere ilişkin bilgilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na
bildirilmesi gerekmektedir.

3.4

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
LİSANS PROGRAMLARI YURTDIŞINDAN
ÖĞRENCİ KABULÜ VE EĞİTİM YÖNERGESİ
MADDE 9 – Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları Yabancı Uyruklu
Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek ilgili
fakültelerin yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
MADDE 10 – Enstitümüze yurtdışından öğrenci kabulü sonucunda öğrenciye kabul
mektubu düzenlenir.
MADDE 11 –

Enstitümüze yurtdışından öğrenci kabulü sonucunda kayıt hakkı

kazanan öğrencilerden ülkemizde eğitimlerini sürdürmeye yeterli maddi güvenceye sahip
olduklarını kanıtlaması amacıyla her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda
maddi olanağının olduğunu gösteren banka cüzdan fotokopisi veya burslu ise burslu olduğuna
ilişkin belge yada garantörü tarafından imzalanan taahhütname teminat belgesi olarak istenir.
MADDE 12 – Kesin kaydını tamamlayıp Türkiye’de geçerli bir sosyal güvenceleri
bulunmayan öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde İzmir Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğü’ne veya herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne talepte
bulunmaları halinde, genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı
olabileceklerdir. Belirtilen süreler içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince
genel sağlık sigortasının sağladığı imkanlardan faydalanamayacaklardır.
Yürürlük
MADDE 13 – Bu yönerge Enstitümüz Senatosunda kabul edildiği 17.05.2016
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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