T. C.
UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ
YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi’ne başvuran
öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri ve bu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönergenin kapsamı; Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde,
Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulları bölüm ve programlarına ayrılan kontenjanlar dahilinde
yurtdışından öğrenci adaylarının başvuruları ile ilgili kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi uyarınca
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/02/2013 tarih ve 75850160.301.02-1177 sayılı yazısı ve
Yükseköğretim Genel Kurulunun 01/02/2013 tarihli yetkiye dayanılarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun
13/02/2013 tarihli “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” Kararı uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen,
a) Bölüm/Program Üniversitenin fakülte/yüksekokul bölüm/anabilim/ bilim dalını.
b) Dekan: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,
ç) Kurul: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin, yüksekokulların; fakülte/yüksekokul kurulunu,
e) Müdür: Ufuk Üniversitesi Yüksekokul veya Meslek Yüksekokul Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesindeki Fakültelerin/Yüksekokulların Yönetim Kurulunu,
k) Yök :Yükseköğretim Kurulu
Uygulama takvimi
MADDE 5- (1) Üniversite yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanını belirler, bu çerçevede uygulama
takvimini oluşturur ve her eğitim-öğretim yılı başında ilan eder.
(2) Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirir.
Öğrenci kabul edecek programlar ve bu programların kontenjanlarının belirlenmesi
MADDE 6- (1) Yurtdışından öğrenci kabul etmek isteyen fakülte ve yüksekokullar ön lisans ve lisansta
eğitim programlarında kontenjan belirleyebilirler.
(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde
belirlenmesi, ilgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ÖSYS kontenjanları ile birlikte
önerilmesi halinde yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının değerlendirilmesi, ÖSYS Ek Yerleştirme
işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programların yer almaması.
(3) METEB bağlantılı programlara kontenjan ayrılmaması.
(2) Programlara kabul edilecek öğrenci sayıları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe
gönderilir. Üniversite Senato Kararı ve Mütevelli Heyet Kararına müteakiben Yükseköğretim Kurulunun
onayına arz edilir.
BaĢvuru yapılmayan kontenjanların bir baĢka programa aktarılması
MADDE 7- Yurt dışından öğrenci kabul edilecek kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın
dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp Fakülteleri dışındaki
programlar için %50 kontenjan belirleme sınırını aşmamak şartıyla Üniversitemiz ilgili Kurul Kararları
ile aktarılabilmesi, Tıp ve Hukuk Fakülteleri programlarında ise Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu
Kararı ile aktarılabilmesine.
BaĢvuru koĢulları
MADDE 8- (1) BaĢvuracak adaylar;
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
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 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 geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
*4) a) (DeğiĢik Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 21/07/2014 tarih ve 75850160301.02.01/43753 sayılı yazısı/25/07/2014 tarih ve 2014/10-2 sayılı Senato Kararı) 01/02/2013 tarihinden
önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını
KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL 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 olacakların,
baĢvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna 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) (DeğiĢik Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 21/07/2014 tarih ve 75850160301.02.01/43753 sayılı yazısı/ 25/07/2014 tarih ve 2014/10-2 sayılı Senato Kararı)
a maddesinin 2
numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı
bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna 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 a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C olan çift uyrukluların
baĢvuruları kabul edilmez.
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/07/2014 tarih ve 75850160-301.02.01/43753 sayılı yazısı gereği
“Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.”
BaĢvuruda bulunacak adayların değerlendirmesinde kullanılacak sınavlar
MADDE 9- (1) Üniversiteye başvuruda bulunacak adayların aşağıda anılan sınavlardan izlenecek programa
bağlı olarak istenen en düşük puanı sağlamaları gerekir.
 SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 ACT (Minimum 21 Puan)
 Abitur 4 puan,
 Fransız Bakaloryası (10/20)
 GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate IB) (Uluslararası Bakalorya diplomasında
diploma notu en az 24)
 Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

(2) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin
yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan
sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE,
Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan
sınavların (SAT, vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılmasına.
BaĢvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10- (1) Adayların değerlendirmesi Ufuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları
tarafından yapılır.
(2) Değerlendirme ve seçimler akademik başarı ve mülakat sonucu notlarına göre yapılır.
a)Akademik
Başarı:
Diploma
Notu/Üniversite
Giriş
Sınavı
Notu/Lise
bitirme
Sınavı/Bakalorya/Uluslararası Sınav Notu.
b)Mülakat: adayın akademik geçmişi ile program tercihleri arasındaki uyum vb. notu.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Ufuk Üniversitesi yetkisinde olup,
kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirilme için
kabul edilmeyi gerektirmez.
Eğitim-öğretim Dili
MADDE 11 - (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe/Tamamen İngilizce/Kısmen (%30) İngilizce ’dir.
(2) Türkçe düzeyinin belirlenmesi: Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri,
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), alınan ve
adayın başarılı olduğunu kanıtlayan belgeyi sunmak zorundadırlar. Türkçe yeterlilik belgesi olarak (C-1)
düzeyi kabul edilir, söz konusu belgeyi sunamayanlara Türkçe kursu almaları için en çok bir yıl süre tanınır
bu süre içinde eğitim-öğretime devam edemezler.
Ġngilizce Dil Eğitimi ve Düzeyi
MADDE 12- (1) (Değişik 06/07/2015 tarih ve 2015/07 sayılı Senato Kararı) İngilizce Hazırlık Sınıfları
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve yürütülen öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil (%30
İngilizce) olan programlarda zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul
ve esasları düzenleyen 28/07/2015 tarih ve 29426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ufuk Üniversitesi
İngilizce hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşullardan birini
sağlamış olması gerekir:
a) İngilizce yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde almış olanlar,
b) ÖSYM tarafından yapılan ulusal İngilizce Yeterlik Sınavlarından YDS (KPDS-ÜDS) en az 50 puan
veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puana sahip olanlar, (www.osym.gov.tr ve www.yok.gov.tr Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri linkinde
yayınlanmıştır)
c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizce dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu
kurumlarda tamamlayanlar,
ç) Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da
Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece İngilizce verildiği bir programda tamamlamış olanlar,
d) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl İngilizce Hazırlık
programında öğrenim gören ve başarılı olanlar.
(3) İngilizce Hazırlık Sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği
kesilir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13/08/2015 tarih ve 75850160-105.01.01.07 46290 sayılı
yazısı gereği)
Öğrenim ücretlerinin belirlenmesi
MADDE 13- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücreti, Mütevelli
Heyet Kararı ile belirlenir ve öğrenim ücretinin yarısı kesin kayıt sırasında diğer yarısı ise ikinci yarıyıl
başında kayıt yenileme sırasında ödenecektir.
Üniversitemiz programlarına yerleĢmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı
MADDE 14- (1) Kayıt yaptıracak adayların, başvurduğu programın ilk yılını tamamlamak için Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen ilgili yılın öğrenim ücretinin tamamını karşılayabilecek meblağı bankada
bulundurduğunu belgelemesi gerekir.
Genel sağlık sigortası iĢlemleri

MADDE 15-(1) (DeğiĢik 31/05/2013 tarih ve 2013/08 sayılı Senato Kararı) Yabancı uyruklu
öğrencilerden kayıt yaptırmıĢ olanlar;
29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;
60. Maddesinin yedinci fıkrası “Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d)
bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden
itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte
bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince
82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı
üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”
61. Maddesinin altıncı fıkrası ”60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlardan dilekçeyle
Kuruma müracaat edenlerin, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve
öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bunların genel sağlık sigortalılıkları bu
Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.” hükümleri gereğince
genel sağlık sigortası iĢlemleri için ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları
hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
(2) Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik sözleşmesi olan ülkelerinde sosyal güvencesi olan öğrencilerin
ülkelerindeki sigorta kurumlarından alacakları “sağlık yardım hakkı belgesini” Ankara Sosyal Güvenlik İl
Merkezlerine vererek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
(3) T.C. uyruklu veya T.C uyruğu ile çifte vatandaşlığı bulunan ve yabancı uyruklu kontenjanından
kayıt yaptıranların 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60.Maddesi ve Geçici
12. Maddesi gereğince 01.01.2012 tarihinden itibaren tüm insanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına
alınmış olup, Öğrencilerimizden;
Sosyal güvencesi olan aile fertleri tarafından (Anne, baba, eş) bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda
olan öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamında olup,
güncelleme işlemleri Sosyal Güvenlik
Merkezlerinde yapılacaktır.
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ve aile fertleri tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi
durumunda olmayanlar ile 25 yaşını dolduranların Sosyal Güvenlik Merkezlerine
başvurmaları
gerekmektedir
(4) Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Ufuk Üniversitesi
Öğrenci Sağlık Kültür ve Spor İşleri Yönergesi hükümleri gereğince; öğrencilerimizin Genel Sağlık
Sigortası kapsamında muayene ve tedavi işlemleri Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan EGE Sağlık
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılacaktır.
Kabul mektubu veya eĢdeğer belge düzenlenmesi
MADDE 16- (1) (DeğiĢik Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 30/10/2014 tarih ve 75850160301.02.01/63176 sayılı yazısı gereği) Üniversitede öğrenim görmek üzere yurt dışından gelecek öğrencilere
“öğrenci ikamet izni” alabilmeleri için “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlenir.
(Ek cümle: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23/05/2013 tarih ve 93601077.72.99-342 sayılı
yazısı gereği) Kayıt hakkı kazanan öğrencilere öğrenim ücretinin ilk dönem eğitim ücretinin ödenmesine
müteakip kabul belgesi verilecektir.
Öğrenci BaĢvuru Belgeleri
MADDE 17 (1) Başvuru için istenen belgeler
a) Lise diplomasının Türkiye Türkçesine çevrilmiş ve T.C. Dış Temsilciliklerince onaylanmış bir örneği ve
T.C. Eğitim Müşavirliğince ya da T.C Milli Eğitim Müdürlüklerince Türkçe olarak düzenlenmiş lise denklik
belgesi onaylı örneği (asılları kayıt sırasında istenecektir.)
b) Lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren
transkript (not dökümleri) Türkçeye çevrilmiş
Konsolosluk veya noter onaylı örneği.
c) Başvuru için kabul edilen sınav sonuç belgesinin T.C Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan veya
Noterden onaylı Türkçe örneği. (aslı kayıt sırasında istenecektir)
d) Türkçe dil yeterlilik belgesi ve varsa İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılabilmesi için geçerli yabancı
dil yeterlilik belgeleri onaylı örneği
e) Kimlik ve pasaport belgesi Türkçeye çevrili noter veya konsolosluk onaylı örneği
Öğrenci Kayıt Belgeleri
MADDE 18- (1) Kayıtlar her yıl ilan edilen ve akademik takvimde belirlenen Üniversitemizin kayıt süresi
içerisinde diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır.

(2) Kayıt için gerekli belgeler:
a) (Değişik: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30/10/2014 tarih ve 75850160-301.02.01/63176
sayılı yazısı gereği) “öğrenci ikamet izin” belgesi.
b) Son altı ay içinde çekilmiş, 4,5 cmx6 cm boyutunda vesikalık 12 adet fotoğraf,
c) Adayın maddi imkanlarının ülkemizde yüksek öğrenimini sürdürmeye imkan sağlayacağına dair
banka hesap cüzdanı fotokopisi
d) Türkçe yeterlik belgesi ve varsa İngilizce hazırlıktan muaf sayılmak için geçerliği kabul edilen
belgeler.
e) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu
(miktar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Mütevelli Heyet Kararı ile belirlenir.)
f) (Değişik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30/10/2014 tarih ve 75850160-301.02.01/63176
sayılı yazısı gereği) Öğrenci İkamet izin belgesi, geçerli ve uzun süreli pasaport, Yabancılara mahsus
kimlik numarasını tahsis işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası işlemleri, İl
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Birimindeki işlemleri belirlenen süreler içersinde yapmak öğrencinin
yükümlülüğünde bulunmaktadır.
(3) (Değişik:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30/06/2014 tarih ve 75850160.301.02.01/38622
sayılı yazısı eki Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 17/06/2014 tarih ve 98811785-102-02-47771 sayılı yazısı
ve 30/10/2014 tarih ve 75850160-301.02.01/63176 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü
23/07/2015 tarih ve 58604142.6889(41261) 2015-7011 ) Öğrenim görecek yabancı öğrencilerin İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Ankara İl Göç İdaresine müracaat ederek ikamet izni işlemleri
bilgileri
a) Kayıt kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
b) Pasaport,
c) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğu gösteren (banka hesabı,
burs belgesi vb.) dair belge,
d) İkamet tezkeresi değerli kağıt bedeli,
e) Genel sağlık sigortası
f) Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir. .
g) İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)
 Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası
tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası
http://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenilebilmektedir.
 İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin
sona ermeden önce ya da son ermesinden en geç 15 gün içerisinde e müracaat ederek süresini
uzatmaları gerekmektedir.
 Öğrencilerin mezuniyet, kayıt dondurma, kayıt yenilememe, kaydını sildirme, yatay geçiş, öğrenimin
sürdürülemeyeceği konusuna ortaya çıkan kanıtlar, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi vb. hallerde
meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde ilgili
makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Üniversitemizce de bildirilecektir.
 İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi
durumunda derhal yenisinin alınması gerekmektedir.
 Öğrenci ikamet izni hamili olup, başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanlar ikamet izinlerini
yenilemeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin ikamet izinleri arasında boşluk bırakılmayacaktır.
 Azami öğrenim süresini doldurduğu halde mezun olamayan sınavlara girme hakkı dışında öğrencilik
haklarından yararlanamayanlarla ilgili olarak ikamet izin talepleri kısa dönem ikamet izni
kapsamında değerlendirilmektedir.
h) Mavi Kart hamileri için Türkiye’de bulundukları süre içinde İkamet tezkeresi gerekmemekte ancak mavi
kart hamili olmasına rağmen Ülkemizde bir takım gerekçelerle kendisine sağlanan haklardan faydalanmak
istemeyenlere talepleri halinde defter bedeli dışında harçsız ikamet tezkeresi tanzim edilebilmektedir.
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/08/2013 tarih ve 75850160-301.02-5764 sayılı yazısı )
ı) Uyruğu T.C olan çift uyruklu öğrenciler için ikamet tezkeresi gerekmemektedir.
Diğer hususlar
MADDE 19- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri Yükseköğretim Kurulu Kararları, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönerge 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönergeyi Rektör yürütür.
Yönergenin
Tarihi
Olur sayısı
Ufuk Üniversitesi Senatosunun 05/02/2013 tarih ve
2013/02-4 sayılı Kararı
Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 05/02/2013 tarih ve
2013/04-3 sayılı Kararı
Ufuk Üniversitesi Senatosunun 01/03/2013 tarih ve
2013/04-1 sayılı Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/04/2013 tarih ve
75850160.301.02.03/16938 sayılı yazısı ile Yükseköğretim
Genel Kurulunun 28/03/2013 tarihli Kararı ile “Ufuk
Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi”
uygun görülmüştür

12345-

678-

Yönergede DeğiĢiklik Yapan Düzenlemelerin
Tarihi
Sayısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23/05/2013
93601077.72.99-342 yazısı
Ufuk Üniversitesi Senatosunun 31/05/2013
2013/08 Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/08/2013
75850160-301.02-5764 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/07/2014
75850160-301.02.01/43753 yazısı
Ufuk Üniversitesi Senatosunun 25/07/2014
2014/10 Kararı
(Güncellemelerin doğrudan Yükseköğretim
Kurulu Kararlarına göre yapılması hk.)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30/10/2014
75850160-301.02.01/63176 yazısı
Ufuk Üniversitesi Senatosunun 06/07/2015 tarih
2015/07
Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü (Göç İdaresi İl
58604142.6889(41261) 2015-7011
Müdürlüğü) 23/07/2015

