
Sık Sorulan Sorular 

1-Liseyi Türkiye’de okudum ve çift vatandaşlıyım. Uluslararası öğrenci 

kontenjanından başvuru yapabilir miyim? 

Anne veya babanız Türk vatandaşı ise yabancı bir ülkede de doğsanız doğumla Türk 

vatandaşlığını kazanmış sayılıyorsunuz. Böyle bir durumda liseyi Türkiye’de okuduysanız 

uluslararası öğrenci olarak başvuru yapamazsınız. Ancak Türk vatandaşlığından çıkıp mavi 

kart sahibi olduğunuz takdirde başvuru yapabilirsiniz. 

2-Türk vatandaşıyım. Lisenin ilk iki yılını yabancı bir ülkede, son iki yılını Türkiye’de 

okudum. Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilir miyim? 

YÖK esaslarına göre uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanmanız için 1 Şubat 

2013’den önce liseye başladıysanız lisenin son üç yılını; 1 Şubat 2013’den sonra liseye 

başladıysanız lise eğitiminizin tamamını yurtdışında okumuş olmanız gerekiyor. 

3-Türk vatandaşıyım. Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir liseden mezun 

oldum. Uluslararası öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim? 

Evet, liseniz yurtdışında olduğu için başvuru yapabilirsiniz. 

4-Türk vatandaşıyım. Türkiye’deki yabancı bir liseden mezun oldum. Uluslararası 

öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim? 

Hayır, liseniz Türkiye’de olduğu için başvuru yapamazsınız. 

5-Liseyi Türkiye’de okudum. Çift vatandaşlıyım. Türk vatandaşlığından çıkmak için 

başvuru yaptım. Ancak henüz süreç bitmedi. Başvuru sürecinde halen Türk vatandaşı 

olmam bir sıkıntı yaratır mı? 

Evet yaratır. Başvuru yaptığınız tarihte mavi kart sahibi olmanız gerekiyor. Aksi takdirde 

başvuru yapamazsınız.  

6-KKTC uyrukluyum ve GCE A level sonuçlarım yok. SAT veya ACT sınav sonucu ile 

başvuru yapabilir miyim? 

Hayır, KKTC’de lise eğitimini tamamlamış bir öğrencinin uluslararası öğrenci 

kontenjanından başvurması için öncelikle GCE A level sonuçlarında ilanda belirtilen 

minimum puana sahip olması gerekiyor. 

7-İran uyrukluyum. SAT sınavı ile başvuru yapacağım. Pişdaneşgahi diplomamın 

onaylı örneğini başvuruda göndermem gerekiyor mu? 



Evet, SAT ile de başvuruyor olsanız, Pişdaneşgahi diplomanızın onaylı örneğini başvuru 

belgeleri arasına eklemeniz gerekiyor. 

8-GCE (veya IB) sonuçlarım başvuru tarihleri bittikten sonra açıklanacak? Nasıl 

başvuru yapabilirim? 

Okulunuzdan alacağınız tahmini sonuçlar ile başvuru yapabilirsiniz. Ancak kazandığınız 

durumda, orijinal sonuçlarınız, tahmini sonuçlardan düşük çıkarsa kayıt hakkınızı 

kaybedersiniz. 

9-Başvuru ücretsiz midir? 

Başvuru ücretsizdir. 

10-Başvuru formunu sistem üzerinden doldurduğum zaman başvurum tamamlanmış 

oluyor mu? 

Hayır, başvuru belgeleriniz ofis adresimize ulaştığı zaman başvurunuz tamamlanmış oluyor. 

11-Başvuru belgelerimi email ile gönderebilir miyim? 

Hayır, başvuru belgelerini ofis adresimize posta ile göndermeniz veya elden getirmeniz 

gerekiyor. Email ile başvuru kabul edilmiyor. 

12- Fotokopi belgelerimi nerede onaylatabilirim? 

Büyükelçilikler, noter veya okulunuzdan onaylatabilirsiniz. 

13-Belgelerimi fotokopi çekip fotokopilerimi onaylattım. Onaylanmış fotokopilerimin 

fotokopisi ile başvuru yapabilir miyim? 

Hayır, belgelerinizi fotokopi çekip onaylatmanız ve onaylı halini göndermeniz gerekiyor. 

14-SAT sınavının ETS tarafından gönderilen orijinal sonuç belgesi, başvuru sürecinde 

gerekli midir? 

Hayır, başvuru sürecinde SAT sınav sonucunuzun çıktısını gönderebilirsiniz. ETS tarafından 

gönderilen orijinal sonuç belgesi, kazandığınız takdirde kayıt zamanı gerekli olacaktır. 

15-SAT subject test sonuçları başvuru sürecinde dikkate alınıyor mu? 

Hayır, sadece SAT 1 sonucunuzu başvuruda kullanabilirsiniz. 

16-Başvuru belgeleri arasına herhangi bir dil yeterlilik belgesi eklemem gerekiyor mu? 



Hayır, başvuru sürecinde dil yeterlilik belgesi istenmemektedir. Kazandığınız takdirde, 

herhangi bir dil yeterlilik belgeniz varsa Hazırlık sınıfından geçmek için belgenizi kayıtlarda 

sunabilirsiniz. Belgeniz Yabancı Diller Yüksekokulu veya TÖMER tarafından 

değerlendirilecektir. Eğer bir dil yeterlilik belgeniz yoksa kazandığınız bölümün eğitim 

diline göre İngilizce veya Türkçe hazırlık atlama sınavı üniversitemiz tarafından kayıt 

sürecinden sonra yapılmaktadır.  

17-Başvuru tarihlerinde lise diplomamı henüz almamış olacağım. Nasıl başvuru 

yapabilirim? 

Okulunuzdan alacağınız muhtemel mezuniyet tarihinizi veya son sınıfta olduğunuzu 

gösteren bir belgeyi diploma yerine başvuruda kullanabilirsiniz. 

18-Başvuru belgeleri arasında farklı alanlarda kazandığım başarı sertifikaları, 

referans mektupları gibi belgeler eklemem başvurumu olumlu yönde etkiler mi? 

Sadece ilanda istenen başvuru belgeleri değerlendirmeye alınmaktadır. Ek belgeleriniz varsa 

mülakata çağrıldığınız takdirde yanınızda bulundurabilirsiniz. 

19-Mülakata davet edilen adaylara vize almaları için davet mektubu gönderilecek mi? 

Adayın talebi üzerine email üzerinden davet mektubu gönderilir. Mülakata çağrılma 

durumunda davet mektubu talebinizi int.stu@hacettepe.edu.tr’a gönderebilirsiniz. 

20-Türk vatandaşları veya Mavi kartlı öğrenciler katkı payı ödüyor mu? 

Hayır, Türk vatandaşları ve Mavi kartlı öğrenciler normal eğitim süreci içinde katkı payı 

ödemiyorlar. 


