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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci 

Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 

 

Dayanak 

Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi’ne yurt dışından öğrenci kabulü 
kriterlerini belirlemek üzere, 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Kurulu’nda, 
yükseköğretim kurumlarımıza yurt dışından başvuru yapabilecek adaylara ilişkin 
alınan karara göre düzenlenen, “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” 
çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 2- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” çerçevesinde, 2019-2020 
Eğitim Öğretim Yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Fakülte ve Meslek 
Yüksekokullarının bölüm ve programlarına ayrılan kontenjanlar dahilinde 
yurtdışından öğrenci kabulü ile ilgili başvuru, seçim ve kayıt koşullarını 
düzenlemektir. 

 

Kontenjan ve Başvuru 

Madde 3-  

a) Kontenjan  

Fakülte / Meslek Yüksekokulları kontenjanlarını kabul edilen sınav / diploma 
türlerine göre belirleyerek Senato’nun onayına sunar. Yurtdışından kabul 
edilecek öğrenci kontenjanı bir önceki yılın ÖSYS Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan program kontenjanlarının 
%35 ini aşamaz. 

 

b) Başvuru 

 

1. Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 
Esaslar’ ı çerçevesinde başvuru hakkı bulunan adaylar, lise düzeyinde 
bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında bulunmaları veya mezun 
olmaları ve kabul edilen sınav / diploma puanlarına sahip olmaları 
durumunda doğrudan Hacettepe Üniversitesi’ne başvururlar. 

2. Başvuru tarihleri ve konuyla ilgili açıklamalar Hacettepe Üniversitesi 
internet sayfasında yayınlanır, başvurular Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığı internet sayfasında açılan link üzerinden alınır. Aday istenen 
belgeleri posta yoluyla ya da kişisel olarak başvuru adresine ulaştırır. 
Gerekli belgeleri başvuru süresi içinde Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığı’na teslim etmeyen ya da posta yolu ile evrakları ulaşmayan 
veya başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları işleme 
alınmaz. 

 

3. Adaylar sahip oldukları sınav / diploma türü ve puanına göre öğrenci alan 
programlardan en çok 3 tercih yaparlar.  

 



Sayfa 2 / 4 
 

 

 

c) Kabul edilen sınav ve diploma türleri ve taban puanları 

1.  

Sınav / Diploma Puanına Göre 
Öğrenci Alan Programlar İçin 

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci  
Alan Programlar İçin 

Sınav  
Türleri 

Sınav / Diploma Adı Koşullar Koşullar 

a)    SAT I 
 “Evidence Based Reading and 
Writing” ve “Mathematics” puanları 
toplamı en az 1200 puan. 

 “Evidence Based Reading and 
Writing” ve “Mathematics” puanları 
toplamı en az 500 puan. 

b)    ACT 
(American College 
Testing) 

  “Composite Score” en az 25 
puan. 

  “Composite Score” en az 20 
puan. 

c)    TQDK 
(Azerbaycan) 

700 puan üzerinden en az 600 
puan. 

700 puan üzerinden en az 400 
puan. 

Diploma  
Türleri 

a)    GCE A 
Level: (General 
Certificate of 
Education) 

Ortalamanın en az C olması 
koşuluyla; başvurulan alanla ilgili 
derslerden en az 3 A Level ya da 

2 A Level ve 1 AS Level (AS Level 
dersi A Level derslerinden farklı 

olmalıdır.) 

Ortalamanın en az C olması 
koşuluyla; Herhangi 3 dersten A 
Level ya da 2 A Level ve 1 AS 
Level (AS Level dersi A Level 
derslerinden farklı olmalıdır.) 

b)    Uluslararası 
Bakalorya (IB): 

Bir ders başvurulan alanla ilgili 
olmak üzere en az 33 puan. 

En az 25 Puan 

c)    Fransız 
Bakaloryası: 

Başvurulan programla ilgili dalda 
en az 14 puan. 

En az 10 Puan 

d)    ABITUR 
(Almanya): 

Bir ders başvurulan alanla ilgili 
olmak üzere en yüksek 2 puan. 

En yüksek 3.5 Puan 

e)    Pişdaneşga
hi (İran): 

En az 18 puan.      En az 16 Puan 

 

 

2. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm / programlara başvurabilmek için, 
kabul edilen sınav türlerinin herhangi birinden, Madde 3 c/1 de Özel Yetenek 
Sınavı ile Öğrenci Alan Programlar için kısmında belirtilen taban puanı almış 
olması gerekir. Bu programlarla ilgili kontenjanlar, uygulanacak işlemler ve 
gerekli koşullar, ilgili Fakülte tarafından belirlenir ve adayların başvuru ve 
seçim işlemleri yine ilgili Fakülte tarafından gerçekleştirilir. 

 

3. Üniversiteye giriş sınavı statüsündeki sınav türlerinin geçerlilik süresi, sınava 
giriş tarihinden itibaren iki yıldır. Lise bitirme sınavı statüsünde olan diploma 
puanlarının geçerliliklerinde süre sınırı yoktur. 
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Komisyon ve Başvuruların değerlendirilmesi 

Madde 4-  

a) Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu: Rektör tarafından atanan ve Fakülte 
temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon yurtdışından kabul edilecek 
öğrencilerin başvuru koşullarını belirler ve mülakatla başvuruları 
değerlendirir. 

 

b) Başvuruların değerlendirilmesi: 

1. Başvurular;  aynı ülke uyruklu yerleşen sayısının kontenjan toplamının % 20 
sini geçmemesi kaydıyla değerlendirilir. 

2. Geçerli başvurular Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından 
değerlendirmeye alınarak adaylar, ilan edilen kontenjanlar kapsamında, 
programlara yerleştirilir. 

3. Kesin kayıt tarihlerinden sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme 
işlemi yapılıp yapılmayacağı Rektörlük tarafından karara bağlanır.  

 

Sonuçların duyurulması 

Madde 5 - (1) Sonuçlar Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 
internet sayfasında ilan edilir ve bu ilan kesin kayıt süresi sonuna kadar yayında 
kalır. 

        (2) Kabul edilen adaylara Hacettepe Üniversitesi tarafından bir kabul 
mektubu gönderilir.  

 

Maddi güvence 

Madde 6 – Kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim süreleri boyunca Türkiye’de 
yaşamlarını sürdürmeleri için gerekecek (barınma, yemek, eğitim materyali ve kişisel 
ihtiyaçları) maddi imkânların sağlanması kendi sorumluluklarındadır. 

 

Kayıt 

Madde 7– a) Kayıtlar her yıl Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen 
yerde ve tarihte yapılır. Belirtilen kayıt günlerinde kayıt işlemlerini tamamlamayan ve 
ilanda belirtilen belgeleri bulunmayan adaylar kayıtla ilgili herhangi bir hak talebinde 
bulunamazlar. 

      b) Kayıt için gerekli belgelerin asıllarının Türkçe ya da İngilizce olmaması 
halinde; onaylı Türkçe ya da İngilizceye çevirilerinin asılları da belgelere eklenir. 

 

Eğitim Öğretim  

Madde 8 – Türkçe Hazırlık: 

(a) Tamamen yabancı dilde eğitim yapılan programlara kabul edilen yabancı 
uyruklu öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. Ancak, öğretim 
programı içinde Türkçe’ ye ihtiyaç duyulan programlarda Türkçe Yeterlik 
belgesi aranmasına ilgili akademik birimin gerekçeli önerisi ve HÜ-TÖMER in 
görüşü üzerine akademik birimin bağlı olduğu Yönetim Kurulu tarafından 
karar verilir. Programların Türkçe yeterlik düzeyi HÜ-TÖMER tarafından 
belirlenir. Ayrıca, Türkiye Bursu, uluslararası burslar vb. burs programlarıyla 
kabul edilen öğrencilerle ilgili kararlarda söz konusu burs programlarının dille 
ilgili kuralları dikkate alınır. 
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(b) Eğitim dili Türkçe ve kısmen yabancı dilde olan bölüm/programlara başvuran 
öğrencilerden Türkçe yeterliklerini belgeleyemeyen öğrencilerin Türkçe 
düzeyleri HÜ-TÖMER tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna 
göre belirlenir. Yeterlik sınavından geçme notu C1 dir. Bu sınavdan C1 ve 
üstü not alan öğrenciler bölümlerinde 1.Sınıf 1.Sömestire geçebilecek ve 
bölüm derslerinin yanı sıra HÜ-TÖMER tarafından belirlenen, Yabancı 
Uyruklu öğrenciler için açılan dersleri almakla yükümlü olacaklardır. 

 

Türkçe Yeterlik Sınavı’ndan, HÜ-TÖMER’ in belirlediği notu alamayan öğrenciler ise 
Türkçe hazırlık programlarına alınır veya Türkçe öğrenmek üzere bir yıl süreyle izinli 
sayılır. İzinli sayılan öğrenciler; bu süre sonunda yeterlik sınavından veya Senato 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden, kabul edilen düzeyde puan 
alarak başarılı oldukları takdirde Türkçe Hazırlık yükümlülükleri ortadan kalkar. 

 

Genel Hükümler 

Madde 9 – Hacettepe Üniversitesi başvuru değerlendirmelerinde kullanılacak olan 
Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar, lise bitirme statüsündeki sınavlar,  
geçerli taban puanlar ve başvuru-yerleştirme işlemleri ile ilgili, güncel gelişmeleri 
yansıtacak şekilde Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapabilir. Ayrıca, 
Hacettepe Üniversitesi yerleştirmede kullanılmak üzere kendisi sınav yapabilir ya da 
diğer üniversitelerin yaptığı sınavların sonuçlarını kullanabilir. 

 

Madde 10 – Yurtdışından Hacettepe Üniversitesi’ nde eğitim görmeye hak kazanan 
öğrenciler, bu yönergede belirtilmeyen; başvuru / yerleştirme işlemleri ile ilgili 
konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Kararlarına, eğitim öğretim ile ilgili 
konularda “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Yaz Dönemi Eğitim – 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık 
Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem görürler.  

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

Madde 11 –  20.03.2013 tarih ve 2013-125 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş 
olan Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 12 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 13 –  Bu Yönergeyi Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 


