SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI
UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci ve
ikinci öğretim programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Selçuk Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyindeki programlarda
öğrenim görmek için başvuran yurt dışından adayların seçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Yükseköğretim Değerlendirme Kurulunun
06/01/2010 tarihli kararı doğrultusunda, 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında
oluşturulan ve 25/08/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında değiştirilen yurt dışından
öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve değişiklikleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aday: Selçuk Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek ve/veya SÜYÖS’e
girmek, Üniversiteye yerleşmek isteyen yurt dışından veya yabancı uyruklu kişiyi,
b) Birim: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,
c) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, konservatuvarlarda ve meslek
yüksekokullarında müdürü,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul
yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında
meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
d) SÜ: Selçuk Üniversitesini,
e) SÜYÖS: Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavını,
f) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
g) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
j) TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
ifade eder.

Başvuru koşulları
MADDE 5 – (a) Adayların ortaöğrenimlerinin (lise) son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda
bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) 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 ilişkin belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 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
Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)*
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4)
a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise
ortaöğreniminin (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 adayların yurtdışından 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)***
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL
sınav sonuçlarına sahip olanların,
6) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklu öğrencilerin,
başvuruları kabul edilecektir.

(b) Adaylardan;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların*,
2) KKTC uyruklu olanların, (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 olanlar veya olacaklar hariç)*,
3) a fıkrasının 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a
fıkrasının 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),***

4) Uyruğundan birisi KKTC 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 olacaklar hariç)*,
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a fıkrasının 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular
MADDE 6– (1) Programlara yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları ikinci öğretim ve
önlisans programları isteğe bağlı olmak üzere; bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde,
ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 veya 50’den az olan diploma programlarında en az iki, 51 ve 100
arası olan programlarda en az üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında ise en az dört olmak
üzere Birimlerin önerisi ile Rektörlükçe belirlenerek Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.****
(2) Kontenjanlar ve başvuru tarihleri SÜ’nün web sayfasında ilan edilir.
Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
MADDE 7– (1) SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYÖS) her yıl Rektörlükçe belirlenen
tarihte yapılır.
(2) SÜYÖS, SÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör tarafından atanan
beş kişiden oluşur.
(3) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların sınav salonlarının belirlenmesi ve sınav
evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı komisyon kararları doğrultusunda yürütülür.
(4) SÜYÖS, Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarında çoktan seçmeli türde 80 sorudan
oluşur.**
(5) SÜYÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen iki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(6) SÜYÖS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.
Başvurular
MADDE 8– (1) SÜYÖS’ten en az 40 puana veya eşdeğer sınavlardan almaları gereken taban puana
sahip adaylar başvuru yapabilir.**
(2) Adaylar, Rektörlükçe belirlenen tarihlerde başvuru yapar. Süresi içinde başvuru yapmayan adayın
yerleştirme işlemleri yapılmaz.
(3) Aday, SÜ’deki diploma veren programlara başvuruyu ilgili birime yapar.

Başvuru için Taban Puanlar
MADDE9– (1) Adayların başvuru için Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (SÜYÖS) ve eşdeğer
sınavlardan almaları gereken taban puanlar şunlardır:******
a) SÜYÖS’ten en az 40 puan,
b)Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinden ilgili yıl için yurt dışından öğrenci kabulü
ile ilgili sınav yapan Üniversitelerin en az asgari puanına sahip olmak.
Özel yetenek sınavı
MADDE 10– (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuracak adayların başvuru için
taban puanlardan birine sahip olmaları zorunludur.
(2) Bu adayların Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara yerleştirilmesi Özel Yetenek Sınavı
sonuçlarına göre yapılır.
(3) Özel Yetenek Sınavları birim tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.
(4) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirleyerek sınavı uygular. Özel
Yetenek Sınavının sonuçları Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
(5) Birimler, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı öğrenci
kontenjanları kadar asil ve yedek öğrenci listesini web sayfasından ilan eder.
(6) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında öğrenci olma hakkını
kaybeder.
Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE11–(1) Selçuk Üniversitesine başvuran yabancı veya yurt dışından öğrenci adaylarının
başvurularının değerlendirilmesi ve bölümlere/programlara yerleştirilmesi her birimde oluşturulan
Komisyon tarafından yapılır. Komisyon adayların 9uncu Maddede belirtilen sınavlardan aldıkları
puanların yanı sıra ortaöğretim başarı puanını da dikkate alabilir. Başvuru koşullarını taşımayan
adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için
adaya hak tanımaz. Birimler kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(2) Yerleştirme öncelikle SÜYÖS sonuçları dikkate alınarak yapılır. Yapılacak ilk yerleştirmeden
sonra boş kalan kontenjanlara başvuran adaylardan SÜYÖS sonucu olanlara öncelik verilir. İlgili
kontenjana
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Üniversitelerinden ilgili yıl içinde yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili sınav yapan Üniversitelerden
alınan sonuçlara göre yerleştirme yapılır.******
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
ilgili birimin özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul esaslarındaki ölçütlere göre yapılır.
(4) Komisyon nitelikleri uygun olan adaylar içerisinden kontenjan sayısı kadar asil ve yedek adayları
belirler.
(5) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin listesi ilgili birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinden ilgili yıl için yurt dışından öğrenci
kabulü ile ilgili sınav yapan Üniversitelerin sınav sonuç belgelerinde doğrulama kodunun olmaması
halinde

sınav

sonuçları

değerlendirmeye

alınmayacak

ve

adayın

başvurusu

geçersiz

sayılacaktır.******
Sonuçların Duyurulması ve Kayıt
MADDE12–(1) Başvuru sonuçları Üniversitenin ve ilgili birimin web sayfasında (www.selcuk.edu.tr)
duyurulur.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için “Kabul Mektubu “düzenlenir.**
(3) Kayıtlar ilgili birim tarafından yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. İnternet
ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz.
Kayıt
MADDE 13– (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış
Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
(2) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünden İkamet İzni Belgesi alırlar.******
(3) 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)*
(4) Kayıtlar, ilgili birimlerin öğrenci işleri tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.
(5) Boş kalan kontenjanlar SÜ ilgili birim web sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları SÜ
ilgili birim öğrenci işleri tarafından yapılır.
(6) Kayıt Evrakı:
a) Lise diplomasının aslı,
b) Diploma denklik belgesi, (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır)
c) Pasaportun noter tasdikli kopyası veya fotokopisi, (pasaportun aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği
takdirde ilgili birimce onaylanır)
d) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası veya fotokopisi,
(öğrenim vizesinin aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır)

e) İkamet İzni Belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim
edilmesi şarttır)******
f) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
g) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,
h) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı
Nüfus Kayıt örneği,
ı) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlardan (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil) transkript (karne),
i) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,
j) Fotoğraf (6 adet),
k) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
l) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
Türkçe yeterlik
MADDE 14– (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan sonra
öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)
Türkçe testlerinden yeterli puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk
liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
(2) Avrupa Dil Portfolyosu’na göre düzenlenen Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
C2 Düzeyi:Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
C1 Düzeyi:Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B2 Düzeyi:Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe
yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
B1 Düzeyi:Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar
Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
A2 Düzeyi:Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür.
Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar
Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
A1 Düzeyi:Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür.
Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar
Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.**
Yabancı dilde yeterlik
MADDE 15– (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi yapan programlara kabul edilen adaylar
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş yeterli puana sahip Uluslararası Yabancı Dil
Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar. Bu belgelerden herhangi birini

sunamayanlar SÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına
alınırlar.
(2) Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları halinde SÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda
Yabancı Dil Hazırlık öğrenimine devam ederler.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili
diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim
kurulu kararları uygulanır.
Genel hükümler
MADDE 17– (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi
yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.
Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden
adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 18– (1) 06/07/2011 tarih ve 2011/97 Sayılı Senato Kararıyla kabul edilmiş, Selçuk
Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19– (1) Bu Yönerge Selçuk Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu Yönerge Üniversite Senatosunun18/01/2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/05/2013 tarih ve 75850160-301.02-3322/25499 sayılı yazısı
çerçevesinde düzenlenmiştir.
**Üniversite Senatosunun 29/01/2014 tarih ve 2014/35 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.
***Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/07/2014 tarih ve 75850160-301.02.01/43753 sayılı yazısı
çerçevesinde düzenlenmiştir.
**** Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/10/2014 tarih ve 75850160-301.02.01/59198 sayılı yazısı
çerçevesinde düzenlenmiştir.
***** Üniversite Senatosunun 03/02/2017 tarih ve 2017/24 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.
******Üniversite Senatosunun 01/03/2018 tarih ve 2018/95 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.

