HACETTEPE UNIVERSITY
2018-2019 ACADEMIC YEAR
INTERNATIONAL STUDENT ADMISSION (ASSOCIATE-UNDERGRADUATE DEGREE PROGRAMS)
Candidates who have finished secondary education institution equal to Turkish high schools are entitled to apply
for admission to associate and undergraduate degree programs of Hacettepe University, as long as they meet the
eligibility criteria. Online application will be available as of May 07, 2018.
For Directive on International Student Admission please click
For qualifications (scores/certificates) recognized by Hacettepe University please click
SAT and ACT scores will only be valid if issued in 2017 or 2018.
For International Student Quotas for 2018-2019 Academic Year please click
For undergraduate and associate degree programs and special conditions/instructions, please click
For 2017-2018 Tuition Fees for International Students, please click (The fees will be updated once 20172018 Academic Year Tuition Fees are determined.)
Important Notes:
1) Hacettepe University has full authority on evaluation of applications and admission of the applicants. It is at
discretion of Hacettepe University to fill the quota. Meeting the application requirements does not guarantee
admission to Hacettepe University.
2) YÖS scores (International Student Exam, conducted by Turkish universities) and certificates of secondary
education (except those identified hereby) will not be taken into consideration.
3) Applicants are not required any application fees or photos.
4) All documents attached to your application must be certified; except for the copy of Passport and exam score
(SAT, ACT).
5) Due to high number of applications, documents submitted during application will not be returned later.
6) Applications will be evaluated by a commission assigned by the Rector of Hacettepe University. Eligible
applicants will be invited for an interview to be held in 1-2-3 August, 2018 and then they will be admitted
to programs accordingly.
7) Applicants applying from Germany must note that those who submit Fachabitur certificate, which is equivalent
to vocational/technical high schools in Turkey, will not be taken into consideration. It is only Abitur that is going to
be considered during admission.
8) Applicants who apply with Pishdanesgahi scores must provide their Pishdanesgahi scores only while filling the
online application form. Those who apply with Debirestan scores will not be taken into consideration.
9) Associate degree programs offer a two-year education. Students who finish the associate degree are
considered to have graduated from vocational school and are awarded the diploma of associate degree. Duration
of undergraduate programs vary between 4-6 years, depending on the faculty (see International Student Quotas).
Students who fulfill the requirements of the program are awarded the diploma of undergraduate degree. Please
pay attention to the type of the program you are applying for.
10) Hacettepe University will send an acceptance letter to the applicants who are admitted to a program.
Eligibility
1) Those who are foreign nationals,

2) Those who are Turkish citizens by birth and hold the permission from the Ministry of Internal Affairs of Turkey
to cease to be a Turkish citizen, and their underage children who are registered on these people’s expatriation
document and provide evidence of ownership of the document issued in accordance with the Turkish Citizenship
Law on the Exercise of The Legal Rights (According to Turkish Citizenship Law, those who were born in Turkey or
abroad from Turkish national mother and father within a conjugal union are Turkish citizens by birth. Therefore,
Turkish nationals who are going to apply from abroad are recommended to read the aforementioned law);
3) Those who are foreign nationals by birth but became Turkish citizens later and therefore hold dual citizenship;
4) a) Turkish citizen students, who started secondary education abroad before 01/02/2013, must certify that they
have studied the final three year of secondary education at a school in a foreign country other than Turkish
Republic of Northern Cyprus, including Turkish schools abroad affiliated to Ministry of Education;
b) Turkish citizen students, who started their secondary education abroad after 01/02/2013, must certify that
they have studied the whole secondary education at a school in a foreign country other than Turkish Republic of
Northern Cyprus, including Turkish schools abroad affiliated to Ministry of Education;
5) Citizens of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), who reside in TRNC and have fulfilled secondary
education in TRNC and had the GCE A Level scores; and those who were enrolled in foreign high schools abroad
between 2005-2010 and have or will have the GCE A Level scores may apply Hacettepe University as an
international student.
Ineligibility
1) Turkish citizens who have fulfilled secondary education completely in Turkey or Turkish Republic of Northern
Cyprus;
2) Turkish Republic of North Cyprus citizens (except applicants who have fulfilled secondary education in Turkish
Republic of Northern Cyprus and have GCE A Level scores and those who were enrolled in foreign high schools
abroad between 2005-2010 and have or will have GCE A Level scores);
3) Dual citizens who are Turkish citizens by birth as identified in Article 2 of the Eligibility criteria (except for those
who fulfill the conditions of Article 4);
4) Holders of dual citizenship one of which is Turkish Republic of Northern Cyprus (except for those who have
fulfilled secondary education in Turkish Republic of Northern Cyprus and have their GCE A Level scores and
those who were enrolled in foreign high schools abroad between 2005-2010 and have or will have GCE A Level
scores),
5) Turkish citizens who have fulfilled secondary education in schools affiliated to the Embassies located in Turkey
and in foreign high school; or holders of dual citizenship, one of which is Turkish by birth as identified in Article 2
of the Eligibility criteria are not entitled to apply Hacettepe University as an international student.
Required Documents:
1) A certified copy of Secondary Education Certificate (and its translation by a sworn translator in case it is in a
language other than English or Turkish. The school awarding the certificate, embassies, consulates or notaries
are regarded as certifying authorities. Uncertified diplomas will not be taken into consideration),
2) Exam Scores: SAT or ACT scores must be dated in 2017 or 2018. Applicants can submit the online print or
photocopy of their scores for application. Applicants who apply with SAT scores must make sure that their official
score report is sent to Hacettepe University by ETS until the date of registration (Hacettepe University SAT Code:
7661),
3) Application Form: The form must be filled in online. Following the online submission of your application form,
please make sure that you print and attach the form to application documents. Applications of those who only
submit application form without attachments will be invalid. Application form will be available on our website on
May 07, 2018,
4) Photocopy of the page of the passport containing the applicant's photo,

5) Applicants who hold dual citizenship (one of which is Turkey Republic), must submit a certificate of identity
register,
6) Applicants who apply pursuant to the Article 4 of the eligibility criteria must submit a certified document which
states the complete fulfillment of secondary education abroad (A certified document from the school graduated or
a transcript covering all years must be obtained).
Documents identified hereinabove must not be sent online or via email. They must be sent directly to the address
below via mail or submitted in person.
Address:
Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
06800 Beytepe / ANKARA
TÜRKİYE

Application and Admission Deadlines:
Online Application Dates: 07 May – 6 July 2018
Deadline for the submission of documents: 13 July 2018
Interview Dates: 01-02-03 August 2018
Announcement of results: 10 August 2018
Registration to university: 03-04-05 September 2018
Websites you may want to check:
School of Foreign Languages: http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/
Hacettepe University TÖMER: http://www.tomer.hacettepe.edu.tr/
Contact Information:
Phone + 90 312 297 61 91 (Beytepe Campus)
e-mail: int.stu@hacettepe.edu.tr

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2019 AKADEMİK YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ (ÖNLİSANS-LİSANS
PROGRAMLARI)
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2018 - 2019 AKADEMİK YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ (ÖNLİSANS-LİSANS PROGRAMLARI)
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan adaylar, bu duyuruda yer alan
açıklamalara uymaları halinde, Hacettepe Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında eğitim görmek üzere
başvuruda bulunabilirler. Online başvurular 7 Mayıs 2018 tarihinde web sayfamızda başlayacaktır.
Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
Başvuru için kabul edilen sınavlar / diplomalar ile gerekli minimum puanlar
Başvuru için kullanılacak sınavlar (SAT, ACT) 2017 veya 2018 sonuçları ile kabul edilecektir.
Lisans ve ön lisans programları kontenjanları
Lisans ve ön lisans programları özel koşul/açıklamalar
2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri (2018-2019 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri belirlendiğinde
güncellenecektir.)
Önemli Notlar:
1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Hacettepe Üniversitesi’nin yetkisindedir.
Hacettepe Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak
yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.
2) Üniversiteler tarafından yapılan YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı) sınavı ile başvuru kabul
edilmeyecektir. Ayrıca ilanda belirtilen başvuru için kabul edilen diplomalar ve sınavlar dışındaki yurt içi/yurt dışı
lise diploması ile yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.
3) Başvuran adaylardan herhangi bir başvuru ücreti alınmamakta ve fotoğraf talep edilmemektedir.
4) Başvuru evrakları arasında yer alan belgelerin mutlaka onaylı olması gerekmektedir. Pasaport fotokopisi ve
sınav sonucu (SAT, ACT) hariç fotokopi belge kabul edilmeyecektir.
5) Başvuru sayısının fazlalığından dolayı; başvuru evraklarının yerleştirme işleminden sonra iade edilmesi
mümkün değildir.
6) Başvurusu geçerli olan adaylar arasından, Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu’nun ön değerlendirmesi
sonucunda belirlenen adaylar, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde (1-3 Ağustos 2018) Fakülte Temsilcilerinin
bulunacağı mülakata çağrılacak ve mülakat sonuçları ile yerleştirme yapılacaktır.
7) Almanya lise diploması ile başvuracak adayların Türkiye’deki teknik/meslek lisesine denk olan Fachabitur ile
başvurmaları halinde başvuruları geçersiz olacaktır. Sadece genel lise diplomalarına denk olan Abitur diploması
geçerli sayılacaktır.
8) Pişdaneşgahi notu ile başvuru yapacak olan adaylar, başvuru formuna yalnızca Pişdaneşgahi notunu
girmelidir. Debirestan notu ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
9) Ön lisans programları iki yıllık eğitim vermektedir. Ön lisans programını bitiren öğrenciler, meslek yüksek okulu
mezunu sayılır ve ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Lisans programlarının süresi fakültesine göre 4 ile 6

sene arasında değişmektedir. (bkz. Kontenjanlar) Lisans programını bitiren öğrenciler, lisans diploması almaya
hak kazanırlar. Tercih edeceğiniz bölümlerin ön lisans veya lisans programı olup olmadığına dikkat etmeniz
önerilir.
10) Bir programa yerleştirilmiş öğrencilere Hacettepe Üniversitesi tarafından Kabul Mektubu verilecek veya
adreslerine gönderilecektir.
Başvuru Koşulları
1) Yabancı uyruklu olanlar,
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 belgeleyenler, (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 TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift
uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylar ise ortaöğretiminin (lise) tamamını
KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) 5) 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 olacaklar;
yurt dışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.
Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip 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 olacaklar hariç),
3) Başvuru koşullarının 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (4. maddedeki
şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip 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 olacaklar hariç)
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini
gören T.C. uyruklu olan veya başvuru koşulları 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların,
yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.
Başvuru için gerekli belgeler:
1) Lise Diplomasının onaylı kopyası gönderilmelidir. Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde değilse, bu dillerden
birine onaylı tercümesi de eklenecektir. Diplomanın alındığı okul, büyükelçilik, konsolosluk veya noter, onay

makamı olarak kullanılabilir. Onaysız olan fotokopi belgeler geçersiz sayılır. Başvuruda göndereceğiniz belgeler
iade edilmeyeceği için orijinal diploma gönderilmemesine dikkat edilmelidir.
2) Sınav Sonucu: SAT veya ACT sınavları ile başvuracak adayların sınav sonuçlarının 2017 veya 2018 yıllarına
ait olması gereklidir. Başvuru esnasında sınav sonucunun internet çıktısı veya fotokopisi ile başvuru yapılabilir.
SAT Sınav sonucu ile başvuracak adayların, kayıt tarihlerine (03-05 Eylül 2018) kadar sınav sonuç belgelerinin
ETS tarafından doğrudan başvuru adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesinin
SAT Kodu: 7661)
3) Başvuru Formu: Bu form internet üzerinde doldurulmalıdır. Başvuru sayfasında doldurup gönderdiğiniz
formunuzun çıktısını alarak imzaladıktan sonra başvuru evraklarınızla birlikte göndermelisiniz. Başvuruda istenen
diğer belgeleri göndermeden sadece sistem üzerinden veya çıktı alarak postayla form gönderilmesi durumunda
başvuru geçersiz sayılır. Başvuru formu web sayfamızda online başvuruların başlayacağı 7 Mayıs 2018 tarihinde
yayımlanacaktır.
4) Pasaportun, adayın fotoğrafının bulunduğu sayfasının fotokopisi gönderilmelidir.
5) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği
getirmesi gerekmektedir.
6) Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4. madde gereği başvurabilen adaylar; yurt dışında okudukları süreyi
gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresini kapsayan
transkript alınmalıdır.)
Başvuru belgeleri sistem üzerinden veya epostayla gönderilmeyecektir. Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese
postayla gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. Başvuruların şahsen olması gerekmemektedir.
Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
06800 Beytepe / ANKARA
TÜRKİYE
Başvuru ve Yerleştirme Takvimi:
Online Başvuru Tarihleri: 07 Mayıs – 06 Temmuz 2018
Belgelerin Son Teslim Tarihi: 13 Temmuz 2018
Mülâkat Tarihleri: 01-02-03 Ağustos 2018
Sonuçların Açıklanması: 10 Ağustos 2018
Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri: 03-04-05 Eylül 2018
Önemli web siteleri:
Yabancı Diller Yüksekokulu: http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/
Hacettepe Üniversitesi TÖMER: http://www.tomer.hacettepe.edu.tr/
İletişim Bilgileri:
Telefon:
+ 90 312 297 61 91 (Beytepe Kampüsü)
+ 90 312 305 10 10 / Dahili: 3 (Sıhhiye Kampüsü)
e-posta:

int.stu@hacettepe.edu.tr
Ö.İ.D.B. Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

