UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
KABUL VE EĞİTİM- ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Uşak Üniversitesi bünyesindeki önlisans, lisans
programlarına alınacak yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme
ve kayıt işlemlerine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Uşak Üniversitesinde eğitim-öğretim almak için başvuran
yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemleri ile
Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin” 14.10.1983 tarih ve 2922 Sayılı Kanun ile 30.04.1985 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanan "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik"
hükümlerine ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli “Yurtdışından Öğrenci
Kabulüne İlişkin Esasları” hakkındaki kararına dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,
b) Fakülte: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Uşak Üniversitesine bağlı her
bir fakülteyi,
c) K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
ç) Meslek Yüksekokulu: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Uşak
Üniversitesine bağlı her bir meslek yüksekokulunu,
d) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu
öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi,
e) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
f) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
g) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
ğ) UYÖS: Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
h) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
ı) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Uşak Üniversitesine başvuru
yapan ve/veya Uşak Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğrenciyi,
i) Yüksekokul: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Uşak Üniversitesine bağlı
her bir yüksekokulu,
j) Yükseköğretim Kurumu: Uşak Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul,
meslek yüksekokulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Eğitim- Öğretimine İlişkin
Esaslar
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
MADDE 5- (1) Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UYÖS) her yıl
Yurtdışından veya Yabancı Öğrenci başvuru takviminde belirtilen tarihte yapılır.
(2) UYÖS, Rektör tarafından atanan Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu tarafından
yürütülür ve sınavda görev alacak personel bu komisyon tarafından belirlenir.
(3) UYÖS, sınav içeriğine ve puan türlerine Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu
karar verir.
(4) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların listelerinin ve sınav
evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı ve koordinasyonu komisyon kararları ve talimatları
doğrultusunda Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından gerçekleştirilir.
(5) UYÖS sonucu sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim öğretim yılı için geçerlidir.
(6) UYÖS sınav ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. UYÖS
sınavı için yatırılan ücretler aday sınava girmezse ve/ veya herhangi bir programa yerleşemezse
geri ödenmez. Ancak sınava yeterli başvuru yapılmadığında ve/ veya sınav herhangi bir nedenle
iptal edildiğinde adayların ödemiş oldukları sınav ücreti iade edilir. İade işlemlerinde oluşacak
herhangi bir kesintiden Üniversitemiz sorumlu değildir.
(7) UYÖS sorularına itiraz; sınavdan itibaren beş (5) iş günü içinde; sınav sonuçlarına
itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır.
(8) UYÖS sorularına ve sonuçlarına itirazlar, Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonuna
şahsen ve yazılı olarak yapılır. İtirazlar ilgili komisyon tarafından en geç beş (5) iş günü içinde
karara bağlanır.
(9) UYÖS başvuru ve sınav ücretlerinden elde edilen gelirler Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı bütçesi altında aşağıdaki tablodaki şekilde ödenekleştirilir ve tüm sınav giderleri bu
bütçe tertiplerinden ödenir.
Sıra
1
2
3

Açıklama

Bütçe Tertibi
38.59.09.10/09.6.0.07/2/01.1
38.59.09.10/09.6.0.07/2/03.5
38.59.09.10/09.6.0.07/2/03.3

Memurlar
Hizmet Alımları
Yolluklar

(10)
Yurtiçinde ve yurt dışında yapılacak sınavlarda görev alan Üniversite ve ya diğer
kurum personelinin sınav görev ücretleri Milli Eğitim Bakanlığının Sınav Ücretlerine İlişkin
Usul ve Esaslarında belirtilen katsayıları aşmayacak şekilde her yıl Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenir.
(11)
Yurtiçinde Uşak’ ta yapılacak sınavlarda görev alan Üniversite personeline
sadece sınav görev ücreti; Uşak ili dışındaki merkezlerde yapılacak sınavlarda görev alan
Üniversite personeline sınav görev ücreti ve yolluk- yevmiye ödenir.
(12)
Yurtdışındaki merkezlerde yapılacak sınavlarda görev alan Üniversite
personeline sınav görev ücreti ödenmez; yolluk- yevmiye ödenir.
(13)
Yurtiçinde ve yurtdışındaki merkezlerde yapılacak sınavlarda görev alan sınavın
yapıldığı kurum/ kuruluş personeline talep edilmesi durumunda her yıl Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlendiği kadar sınav görev ücreti ödenir.
(14)
Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak sınavlarda talep edilmesi durumunda
sınavın yapıldığı kurum/ kuruluşa bina kira ücreti ödenir.

Kontenjanlar
MADDE 6- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları ve varsa
özel koşulları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda
yer alan programların kontenjanlarının azami % 50’sini geçmeyecek şekilde Senato kararıyla
belirlenir.
(2)Senato kararıyla belirlenen kontenjanlar ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda
yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu’na sunulur.
(3)Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar Üniversitemiz web
sayfasında ilan edilir.
(4)Ayrılan kontenjanlara başvuru olmaması veya dolmaması halinde; boş kalan
kontenjanlara ek yerleştirme için belirlenen takvime göre başvuru alınır ve yerleştirme yapılır.
Bu yerleştirmeler dışında öğrenci alımı için tekrar değerlendirme yapılmaz.
(5)Ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde,
dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar, YÖK kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak
şartıyla Senato kararıyla Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer
program kontenjanlarına aktarılır. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk programları ise
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarma yapılır.
Başvuru Koşulları
MADDE 7- (1) Yurtiçinden ve yurtdışından başvurular, Uşak Üniversitesi resmi web
sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul
edilmeyecektir.
(2) Başvuruda bulunan adayların:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
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 belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7.
Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana ve babadan evlik birliği içinde
doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar vardır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler
ve bu durumdaki çift uyrukluların,
4) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında orta öğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezninde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkedeki MEB
nezninde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
6) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’ de ikamet eden ve K.K.T.C.’ de ortaöğretimini
(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 olacakların, başvurularının kabul edilmesi.
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de
tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğretimini 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 olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların (7. maddenin 4. fıkrası ve 5. fıkrası a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları
sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretimini 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 olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
6) Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olmakla birlikte, Türkiye’deki herhangi bir
yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda
katıldıkları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Uşak Üniversitesi tarafından yapılan
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda sahtekârlık yaptıkları saptananlar.
7) T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak
çıkarılmış bulunan kişiler.
8) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C.
Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim
imkânlarından yararlandırılmış olanların, başvurularının kabul edilmemesi,
Program Tercih Koşulları
MADDE 8- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuru için
aşağıdaki puan türlerinden herhangi birine sahip olan adaylar sadece bir puan türü ile başvuru
yapabilirler.
a) UYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en düşük 40 standart puan ve üzeri,
b) Diğer üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Sınavlarının Temel Öğrenme
Becerileri Testinden en düşük 40 standart puan ve üzeri,
c) Öğrencilerin ülkelerindeki ulusal üniversiteye giriş sınavlarından yüz puan üzerinden
40 standart puan ve üzeri,
ç) Lise diploma puanı yüz puan üzerinden 60 standart puan ve üzeri,
(2) Birden fazla puan türüne sahip olan adayların başvuru sırasında belirtmiş olduğu
sadece bir puan türü ve puanı değerlendirmeye alınır. Birden çok puan türünde ve aday adına
birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların hepsi de iptal edilir.
(3) Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşullar ve açıklamalar başvuru sayfasında
ilan edilir.
Başvuru İşlemleri
MADDE 9- (1) Başvurular yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci takvimine göre
Uşak Üniversitesi web adresi üzerinden başvuru sistemine yapılır. Şahsen, posta veya
belgegeçer yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
(2) Yabancı uyruklu öğrenci adayı en fazla 5 (beş) program tercih edebilir.
(3) Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlara müracaat eden Yabancı
Uyruklu öğrencilere, başvuru sistemi yoluyla yapılacak olan özel yetenek sınavına katılmak
için sınav giriş belgesi veya sınav davet mektubu gönderilir.
(4) Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan aday sorumludur.
Geçersiz, sahte ve eksik belge ile başvuran adayların başvuruları ve kesin kayıt yaptırmışlarsa
kayıtları iptal edilir.

(5) Aday öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından tercih sıraları dikkate
alınarak sadece bir programa yerleştirilir.
(6) Uşak Üniversitesi, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
Başvuruda İstenen Belgeler
MADDE 10- (1) Başvuru sitemine yüklenen tüm belgeler asıl veya onaylı kopya
olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan, fotokopi edilmiş belgeler kabul edilmez.
Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Eksik belgelerle yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
Belgelerin doğru yere yüklenmesinden aday sorumludur.
(2) Başvuru sistemine yüklenmesi gereken belgeler;
a) Lise diploması (Türkçe çevirisi yapılmış lise diplomasının noter onaylı kopyası.
Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını
gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir.)
b) Transkript (Not dökümü) (Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notları gösterir ve
onaylı resmi not dökümlerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası)
c) Sınav Sonuç Belgesi (Değerlendirme için kullanılacak web sayfasında belirtilmiş
olan sınav sonuç belgesinin Türkçe çevirisi yapılmış onaylı sureti. Web sayfasında ilan edilen
minimum puanlardan düşük bir puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.)
ç) Pasaport fotokopisi
d) Vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü,
öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi
fotoğraf kabul edilmez.)
e) Çift vatandaşlığı olan ve Mavi Karta sahip olanların ispata dair belgeleri
Değerlendirme Takvimi ve Sonuçların Duyurulması
MADDE 11- (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına alınacak öğrencilerle ilgili
olarak, başvuru tarihi, değerlendirme ve kayıt tarihi, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci
başvuru takviminde belirtilir.
(2) Başvuran öğrencilerin değerlendirilmelerinde dikkate alınacak ulusal ve/veya
uluslararası sınavlar ile bu sınavlardan alınacak minimum puanlar, değerlendirme kriterleri ve
diğer hükümler her yılın başvuru tarihlerinden önce Üniversitemizin (www.usak.edu.tr) web
adresinde duyurulur.
(3) Adaylar denkliği kabul edilen sınavlar, belgeler ve üniversitemiz tarafından yapılan
UYÖS’ e göre en yüksek puandan başlayarak kontenjana göre elektronik ortamda
yerleştirilirler. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.
(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapan öğrencilerin,
yetenek sınavlarını ve değerlendirmelerini ilgili birimler yapar. Özel yetenek sınavlarında
başarılı olan öğrencilerin kayıtları Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından yapılır.
(5) Özel yetenek sınavı ile herhangi programa yerleşemeyen adaylar ek kontenjan açılan
programlara için başvuru yapabilirler.
(6) Başvuru sonuçları Üniversitemizin web sayfasında (www.usak.edu.tr) duyurulur.
(7) Kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sistemi yoluyla Kabul/ Davet Mektubu
gönderilir.
(8) Kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
Kesin Kayıt İşlemleri
MADDE 12- (1) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları işlemleri Yabancı Uyruklu
Öğrenci Ofisi tarafından takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için gerekli evrakılar
a) Uşak Üniversitesi Kabul Mektubu,
b) YÖS veya uluslararası sınavlara ait sonuç belgesi,
c) Lise Diplomasının aslı
ç) T.C. dış temsilciliklerinden veya Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan Diploma
Denklik Belgesinin aslı,
d) Varsa uluslararası geçerliliği olan, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
e) Varsa uluslararası geçerliliği olan C1 veya C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi,
f) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Meşruhatlı Vizenin kopyası,
g) Pasaportun kopyası,
ğ) Yıllık öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,
i) 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
ı) Çift vatandaşlığı olan ve Mavi Karta sahip olanların ispata dair belgelerinin aslı,
h) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği programı, Sivil Havacılık Meslek
Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programları ve Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programları için özel şartları sağladığına
ve kayıt yaptırma hakkına sahip olduğuna dair ilgili birimden alınan onaylı belge.
(3) Adayların kayıt sırasında Türkiye’de geçimin sağlayabilecek ve öğrenim ücretini
ödeyebilecek durumunda olduğunu gösterir belge ve/ veya taahhütname.
(4) Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru sırasında beyan ettikleri belgelerin aslını ve
resmi onaylı Türkçe çevirilerini kayıtta sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde kayıt haklarını
kaybederler.
Öğrenim Ücretleri
MADDE 13- (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yurtdışından veya yabancı
uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti miktarı, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı
doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
(2) Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen öğrenim ücretinin yarısını kayıttan önce,

diğer yarısını da bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri içerisinde öderler.
(3) Öğrenim gören öğrenciler öğrenim ücretlerini güz ve bahar yarıyılı kayıt yenileme

tarihleri içerisinde iki eşit taksitte öderler.
(4) Öğrenim ücreti hiçbir şekilde ertelenemez ve başkasına devredilemez.
(5) 31.08.2013 tarihli ve 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesinin 2.

fıkrasında belirtilen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün
(a) maddesinin (2) ve (4) numaralı kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için Bakanlar
Kurulunun ilgili maddesi hükümleri uygulanır.
(6) Kayıtlandığı bölüme ders kaydı yapabilmek için yeterli Türkçe bilgi düzeyine sahip

olmayan öğrenciler; Türkçe kurslarında geçirdikleri süre içerisinde kayıtlı oldukları

programın öğrenim ücretini güz ve bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri içerisinde
ödemekle yükümlüdür. Öğrenci ilk kayıtlanma yılında ödediği ücreti bir sonraki eğitim
öğretim yarıyılında veya yılında kullanabilir. Ancak öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararına
istinaden Üniversite Yönetim Kurulunca yapılan öğrenim harcı artışını öder.
Öğrencinin Maddi ve Sosyal Güvencesi
MADDE 14- (1) Yükseköğrenimini Üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu
öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki
birimler veya Türkiye’deki temsilciliklerden belgelemeleri gerekir.
(2) Bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca, geçerli bir sağlık
sigortası yaptırmaları kendi sorumluluklarındadır.
Eğitim- Öğretim Dili
MADDE 15- (1) Üniversitemizde eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerin eğitimlerine başlayabilmeleri için gerekli Türkçe bilgi düzeyleri
Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından
ölçülür. Türkçe bilgisi olmayan öğrenciler Üniversitemiz TÖMER, diğer Üniversitelerin
Türkçe eğitimi veren birimleri veya Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe eğitimi alabilirler.
(2) Üniversitemize kesin kayıt yaptırdıktan sonra Türkçe bilgi düzeyleri yetersiz olan ve
TÖMER’ de kurslara devam eden öğrencilere Türkçe bilgilerini yeterli düzeye
getirebilmeleri için azami iki yıl izin verilir. Bu süre sonunda da yeterli Türkçe bilgi
düzeyine sahip olmayan öğrencilerin kayıtları silinir.
(3) Birinci yarıyıl veya birinci eğitim- öğretim yılı içerisinde Türkçe kurslarına devam
etmeyen öğrencilere ikinci yıl TÖMER’ de Türkçe eğitim alma hakkı verilmez. Birinci
eğitim- öğretim yılı sonunda yapılacak olan Türkçe seviye tespit sınavından istenilen
düzeyde (C1-İleri 1) puan alamadıkları takdirde Üniversitemizde kayıtlı oldukları
programdan kayıtları silinir.
(4) Eğitim dilinin tamamı İngilizce olan programlarda eğitim hakkı kazanarak kesin kayıt
yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı
olamayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine
alınır.
(5) Bazı derslerin İngilizce okutulduğu Türkçe programa kayıt yaptıran öğrencilerin,
Türkçe bilgi düzeyi yanında İngilizce bilgi düzeyi de dikkate alınır. Bu durumda
öğrencilere birinci, ikinci ve üçüncü maddelerdeki hükümler uygulanır.
Türkçe Yeterlilik Düzeyi
MADDE 16- (1) Programlara yerleştirilenlerin öğrencilerin Türkçe
yeterlilikleri;
a) UYÖS, Türkçe Testi düzeyine,
b) Uşak Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Seviye Belirleme Sınavındaki
düzeyine,

c) Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe
Dil Yeterlilik Belgesine,
ç) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre
belirlenir.
(2) Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:
a) (C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıtlandığı programa ders kaydı yapılır.
b) (B1, B2 ve C1) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir.
Kayıtlandığı programa ders kaydı yapamaz.
c) (A1 ve A2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Kayıtlandığı
programa ders kaydı yapamaz.
ç) 2. fıkranın a, b, c, bentlerindeki hükümler yurtdışındaki yabancı bir liseden mezun
T.C. vatandaşı ve çift uyruklu öğrenciler için uygulanır.
d) Türkiye’de veya yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir liseden mezun olan
öğrenciler yeterli Türkçe bilgi düzeyine sahip oldukları kabul edilir ve ders kaydı yapabilirler.
(3) Yeni kayıtlanan öğrenciler güz döneminde Türkçe bilgilerini yeterli düzeye
getirmeleri durumunda bahar yarıyılında ders seçme – kayıt yenileme işlemini yapmakla
yükümlüdürler.
(4) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kriterlerine göre UYÖS ve TÖMER
Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir:

TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK
DÜZEYLERİ
C2

PUAN
ARALIKLARI
70-100

Türkçesi yeterli, ders kaydı yapabilir.

C1

55-69

B2

45-54

Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak
geliştirilebilir. Ders kaydı yapamaz.

B1

35-44

A2

25-34

Türkçesi yetersiz, ders kaydı yapamaz.

A1

0-24

Türkçesi hiç yok, ders kaydı yapamaz.

AÇIKLAMALAR

Eğitim Öğretim
MADDE 17- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, Uşak
Üniversitesinin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri” hükümlerine göre eğitimlerini
sürdürürler. Yönetmeliklerde hükmü bulunmayan hallerde 2547 sayılı “Yükseköğretim
Kanunu” hükümleri uygulanır.
Kayıt Silme
MADDE 18- (1) Bakanlar Kurulu Kararına istinaden; kayıt yaptırıp kendi isteğiyle
kayıtlandığı programdan (normal öğretim programından kendi isteğiyle kaydını sildirip ikinci
öğretim programına ya da ikinci öğretim programından kendi isteğiyle kaydını sildirip normal
öğretim programına kayıt yaptıranlar da dahil) kaydını sildiren öğrencilere öğrenim ücreti iadesi
yapılmaz.
(2) Öğrenim ücretini iki dönem üst üste ödemeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen ancak iki dönem üst üste ders seçme- kayıt yenileme işlemi
yapmayan öğrencilerin kayıtları ders seçme-kayıt yenileme yapmadığı ikinci dönem içinde
silinir.
(4) Öğrenim ücretini ödeyen, ders seçme- kayıt yenileme işlemi yapan ancak üst üste iki
yarıyıl derslere devam etmeyen öğrencilerin kayıtları ikinci yarıyılın sonunda silinir.
(5) TÖMER’ de Türkçe hazırlık eğitimi alan öğrencilere bu maddenin 3. ve 4. fıkra
hükümleri uygulanmaz.
(6) Yeni kayıt yaptıran ve ara sınıfta eğitim gören öğrenciler Nüfus Müdürlüğünden
ikamet kaydını yaptırıp 20 gün içerisinde Göç İdaresine bildirmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt
tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içerisinde Göç İdaresinden ikametgâh izni ve Nüfus
Müdürlüğü’nden
onaylı
ikametgâh
belgesini
bağlı
bulundukları
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına ibraz etmedikleri takdirde kayıtları
silinecektir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 19- (1) Yabancı Uyruklu Öğrenciler;
a) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye'ye gelen
veya Türkiye'de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve
belgeleri almakla,
b) Gerek önlisans gerek lisans öğrenimi yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak yabancı
uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,
c) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri süre zarfında Üniversitemiz Yabancı
Uyruklu Öğrenci Ofisine şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün
içinde bildirmekle,
ç) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini
yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde,
öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, ilgili kurumlardan yenisini almakla,
d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili
makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
e) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler,
bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli
kurumlara ve Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisine bildirmekle yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel Hükümler
MADDE 20- (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.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 21- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Uşak Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer
mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim Yönetim Kurulu ve ilgili birim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 22- (1) Uşak Üniversitesi Senatosunun 17.09.2018 tarihli ve 2018/181 sayılı
kararıyla kabul edilen ”Yurtdışından Veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Ve EğitimÖğretim Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu’ nca kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür

