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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2016  2017 AKADEMİK YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ( ÖNLİSANSLİSANS 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.
Hacettepe Üniversitesi’nin 2016 – 2017 Akademik Yılında yurtdışından öğrenci kabul edecek programları için
kontenjanlar:
Lisans programları
Önlisans programları
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar
20162017 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi
Önemli Not:
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
hariç).
5) Başvuru sayısının fazlalığından dolayı; başvuru evraklarının yerleştirme işleminden sonra iade edilmesi
mümkün değildir.
6) Adayların başvuruları Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından
değerlendirilecektir.
7) SAT sonucu ile başvuracak adaylar, başvuru sürecinde sonuç belgelerinin online çıktısını kullanabilirler.
Üniversiteye kabul durumunda orijinal belgenin kayıtlara kadar ETS tarafından kurumumuza gönderilmesi
zorunludur. Ayrıca SAT ile başvuru yaparken sonucunuzun Matematik ve Critical Reading (2016’da yenilenen
adıyla Evidencebased Reading) bölümleri üzerinden toplam en az 1100 olması gerekmektedir.
8) TAWJIHI puan türüyle başvuru yapacak adaylar bu sınav türüyle yalnızca Ürdün ve Filistin’den başvuru
yapabilir. Farklı bir ülkeden TAWJIHI puanı ile başvuru kabul edilmeyecektir.
9) Lise Diploma puanı ile başvuru yapacak olan adaylar (ABITUR, Matura vb) meslek lisesi diploması ile başvuru
yapamaz. Eğer Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’ndan aldıkları denklik belgesinde
“teknik/meslek lisesi” ifadesi bulunursa, ilgili aday kayıt hakkını kaybedecektir.
10) Pişdaneşgahi notu ile başvuru yapacak olan adaylar, başvuru formuna yalnızca Pişdaneşgahi notunu
girmelidir. Debirestan notu ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
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
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=anaduyuru_ust&dir=&file=20160425_01_yos_2016&filetype=text&printable=OK
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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) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğreniminin
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan, GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olanlar ile diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacaklar;
yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.
Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip
olanlar ile diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),
3) Başvuru koşullarının 2. bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 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 ikinci maddede tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların,
yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.
Başvuru için kabul edilen sınavlar / diplomalar ile gerekli minimum puanlar için tıklayınız.
* Başvuru için kullanılacak sınavların (SAT, ACT, TQDK, GAOKAO, Kazakistan Merkezi Üniversite Sınavı,
Kırgızistan Merkezi Üniversite Sınavı ORT, Moğolistan Merkezi Üniversite Sınavı.) 2015 veya 2016 sonuçları ile
başvuru kabul edilecektir.
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 olduğu taktirde başvuru geçersiz sayılır.)
2) Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılan sınav sonucu belgesinin onaylı kopyası gönderilmelidir. (2015 veya 2016
yıllarına ait sınav sonucu olmalıdır. Sınava girilen okul, büyükelçilik, konsolosluk veya noter onay makamı olarak
kullanılabilir. Internet çıktısı veya fotokopi gibi ıslak mühür/imza olmayan bir belge gönderilmesi durumunda
başvuru geçersiz sayılır.)
SAT Sınav sonucu ile başvuracak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından dogrudan başvuru adresine
gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Hacettepe Universitesinin SAT Kodu: 7661)
3) Başvuru Formu: Bu form internet üzerinde doldurulmalıdır. Başvuru sayfasında doldurup gönderdiğiniz
formunuzun çıktısını alarak imzaladıktan sonra başvuru evraklarınızla birlikte göndermelisiniz. Sisteme giriş
yapılmadan sadece çıktı olarak form gönderilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılır.
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; lise eğitimlerinin tamamını yurt
dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da
eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)
Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese postayla gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir:
Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
06800 Beytepe / ANKARA
TÜRKİYE
Başvuru değerlendirme sonuçları bu siteden duyurulacaktır. Bir programa yerleştirilmiş öğrencilere Hacettepe
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Üniversitesi tarafından Kabul Mektubu gönderilecektir. Bu kabul mektubuyla en yakın Türkiye Büyükelçiliği/
Konsolosluğu’ndan “Öğrenci vizesi ” alınmalıdır. Bu vize Türkiye’ye girişte ve Üniversiteye kayıtta mutlaka
gereklidir.
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)
eposta:

int.stu@hacettepe.edu.tr
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