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ORDU ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam  

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi lisans ve önlisans programlarına 

uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Dayanak  

MADDE 2 - Uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından düzenlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin Esaslar” ile Ordu 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde yapılır.  

Tanımlar 

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen;  

a) Aday: Ordu Üniversitesinde önlisans/lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen uluslararası 

öğrenciyi, 

b) Birim: Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,  

c) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda 

Yüksekokul Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim 

Kurulunu,  

ç) ODÜ-TUYAM: Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ordu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,  

e) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,  

f) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,  

g)Tömer: Türkçe Öğretim Merkezi’ni,  

ğ) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-41 sayılı Senato Kararı) Uluslararası Öğrenci: Bu 

yönergede belirtilen koşullara göre kabul edilen öğrenciyi 

h) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-41 sayılı Senato Kararı) Uluslararası Öğrenci Ofisi: 

Uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğü ofisi, 

ı) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-41 sayılı Senato Kararı) Üniversite: Ordu 

Üniversitesini ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar, Başvuru koşulları, Ülke Barajı, Başvuru Süreci, Başvuruların 

Değerlendirilmesi, Kayıtlar, Eğitim-Öğretim,  Öğretim Dili, Türkçe Yeterlik Düzeyleri 

Kontenjanlar 

MADDE 4 - (1) Uluslararası öğrenci kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kontenjanların % 50’sini aşamaz.  

(2) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-41 sayılı Senato Kararı) Birimlerden (I. ve II. Öğretim 

programları için) gelen uluslararası öğrenci kontenjan önerileri, Üniversite Senatosu’nun 

onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üniversite Senatosu 

birimlerden gelen kontenjan önerileri üzerinde değişiklik yapabilir. 

(3) Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, 

dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık 

programları dışındaki diğer programlar için Üniversite talep ettiği takdirde, aynı Üniversitenin 

diğer program kontenjanlarına kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla Üniversitelerin 

ilgili kurulları tarafından aktarılabilmesi, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk programlarında 

ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılması yapılır. 

Başvuru Koşulları  

MADDE 5 – a) Adayların 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, uluslararası öğrenci 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) 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 dâhil) ,  

(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 dâhil) ,  

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, başvurularının kabul edilmesi,  
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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) (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 başvuruları kabul edilmez.  

MADDE 6- Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez. 

Ülke Barajı  

MADDE 7- Birime kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu birime bağlı 

programların kontenjan toplamının % 30’unu geçemez. Kontenjan dolmadığı takdirde bu baraj 

uygulanmaz. 

Başvuru Süreci 

MADDE 8 - (1) Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kayıt Kabul İşlemleri Takvimi taslağı Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.  

(2) İlgili Eğitim Öğretim Yılına ait Senato tarafından kararlaştırılan Uluslararası Öğrenci Kabul 

Esasları (Başvuru şekli, başvuru evrakları, başvuru, kayıt kabul Takvimi, kayıt evrakları vb.) 

Üniversitemiz internet sayfasında duyurulur. İstenilen bilgi ve belgeler; eksiksiz duyuruda 

belirtilen yöntemle sunulur. Başvuruda beyan ettiği bilgiler gerçeğe aykırı olup, kişi 

beyanındaki bilgileri belgelendiremezse kayıt hakkı iptal olur. 

(3) Başvurusu kabul edilen adaylar, istenmesi halinde başvuru sırasında teslim ettikleri 

belgelerin asıllarını da vermek zorundadır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

 MADDE 9 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Ordu Üniversitesi 

“Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından yapılır. Uluslararası Öğrenci Kabul 

Komisyonu, üniversite bünyesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından sorumlu Rektör 

Yardımcısı Başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Rektör tarafından seçilen 3 (üç) 

Öğretim Elemanının katılımıyla oluşturulur.  

(2)Tablo 1’de belirtilen puanlar ve ülke kontenjanı göz önünde bulundurularak adayların 

başvuruları değerlendirilir. Tabloda yer alan en düşük puanlardan daha düşük puanı olanlar ile 

diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  
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TABLO 1 

 

 

SINAV ADI 

 

AÇIKLAMA 

 

 

GEÇERLİLİK 

SÜRESİ 

 

 

TÜRKİYE DE 

DEVLET 

ÜNİVERSİTELERİNİN 

YAPMIŞ OLDUĞU 

YÖS SINAVLARI 

 

LİSANS VE ÖNLİSANS PROĞRAMLARI İÇİN EN AZ 

40/100           

 (TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN 

EN AZ 80/100 PUANLA MÜRACAAT KABUL EDİLİR) 

 

 

2 YIL 

 

 

 

 

 

(3) Adaylar, duyuruda ilan edilen sayıda tercih yapabilir. Tercih sırası esas alınarak Tablo 2’de 

yer alan formülle belirlenen puana göre (sınavlara ait puanları en yüksek yüz (100) puan 

edilmek üzere yüzlük sisteme çeviri) adayların sıralaması yapılır. Yerleştirme puanları en 

yüksekten başlayarak sıralanır, puan yüksekliği, tercih sırası ve ülke barajına göre yerleştirme 

işlemi tamamlanır. Eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

 

 TABLO 2 

 

𝑃𝑢𝑎𝑛 =
𝑆𝑃 − 𝐴𝐿

ÜL − AL
𝑥 60 + 40 

 

 

 SP: Adayın ilgili Sınav Puanı ÜL: Adayın İlgili Sınav Puanına ait Üst Limit AL: Adayın İlgili Sınav Puanına ait 

Alt Limit 

 

 

 

(4) Sıralama işlemi sonucunda; kontenjan dâhilinde, ilan edilen sınavlardan alınan puan 

sıralamasına göre adaylar sadece bir programa yerleştirilir ve liste ilan edilir. Boş kalan 

kontenjanlar için ikinci ve üçüncü ek yerleştirme yapılabilir.  

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve 

yerleştirme işlemleri bu programların belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri 

gereğince yapılır. 

Kayıt  

MADDE 10- (1) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi, http://www.odu.edu.tr internet 

adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.  

(2) Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.  

(3) Adayların kesin kayıtları, Rektörlükçe ilan edilen kesin kayıt tarihleri arasında ilgili birim 

kesin kayıt büroları veya Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisi 

tarafından yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri 

tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili birimlere başvurmaları zorunludur. Bu süre 

içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan, gerekli evrakları 

sağlayamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler, öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır. 

İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılmaz.  
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(4) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-41 sayılı Senato Kararı) Üniversitemize kabul edilen 

adayların, eğitim süreleri boyunca Türkiye’de yaşamları için gereken (barınma, yemek, kitap-

kırtasiye ve kişisel ihtiyaçlar vb. için) maddi imkânları sağlamak kendi sorumluluklarıdır. 

Eğitim-Öğretim  

MADDE 11 - (1) Uluslararası öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili konularda Ordu Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 

işlem görürler. 

Öğretim Dili  

MADDE 12- (1) Üniversitemizde öğrenim dili Türkçedir. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan 

programlara kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgilerinin 

seviyesi, yeterlilik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir. 

(3) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-41 sayılı Senato Kararı) Zorunlu yabancı dil hazırlık 

sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler, Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine de tabidir. Türkçe Hazırlık Programındaki veya Yabancı 

Dil Hazırlık Programındaki azami öğrenim süresi toplam 2 yıldır. Azami süresi sonunda 

başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir. 

Türkçe Yeterlik Düzeyleri 

MADDE 13- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri;  

C1 Düzeyi:  Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.  

B2 Düzeyi: • Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak mezun 

olana kadar T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ya da ODÜ 

TUYAM tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek suretiyle Türkçe yeterlik 

düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. Mezun olma seviyesine gelen öğrenciler 

C1 düzeyinde olduğunu belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun edilmezler. 

B1- A2-A1 Düzeyi: • Türkçesi yetersizdir. Bu adaylar 1+1 yıl izinli sayılacaklardır. (Türkçe 

düzeyini 1 yıl sonunda yeterli düzeye çıkaramayanlar için 1 yıl daha ek süre verilir.)  

Bu süreler sonunda, Türkçe yeterlik düzeylerini B2 seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 

Belirlenen süreler sonunda Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayanların veya ilgili birime 

müracaat etmeyen adayların Üniversite ile ilişiği kesilir.  

(2) Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır. (Yunus Emre 

Enstitüsü ve T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) belgeleri 

geçerlidir.)  

(3)Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri ODÜ TUYAM 

tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Uluslararası Öğrencilerin Yükümlülükleri  

MADDE 14- Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan adaylar;  

a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime zamanında teslim etmekle,  

b) Ordu Valiliği İl Göç İdaresine ikamet tezkeresi müracaatında bulunmak ve almakla (Öğrenim 

Vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren bir ay içerisinde)  

c) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri 

almakla, şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri on beş gün içinde ilgili 

birim ve makamlara bildirmekle,  

ç) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on 

beş gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek İl Göç İdarelerinden yenisini 

almakla,  

d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat 

ederek on beş gün içinde yenisini almakla,  

e) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri kırk sekiz saat içinde üniversiteye, 

ayrıldıkları ve adreslerini naklettikleri yerlerin İl Göç İdarelerine bildirmekle yükümlüdür.  

 

Sağlık Sigortası  

MADDE 15 - 6486 sayılı kanun uyarınca, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan 

Yurtdışından öğrenciler, “Genel Sağlık Sigortası” talep etmeleri hâlinde Üniversitemize ilk 

kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya 

Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmak durumundadırlar. Aksi hâlde bu kapsamdaki 

uluslararası öğrencilerinin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalısı olmaları 

mümkün değildir. 

Öğrenim Ücreti  

MADDE 16 - Uluslararası öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari 

ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.  

MADDE 17 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi 

yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise ilgili 

Birim Yönetim Kurulu Kararınca 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 18 - Bu yönergede yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin olarak ilgili 

mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.  
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Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  

MADDE 19 -04/06/2015 tarih ve 2015/67 sayılı Senato Kararıyla kabul edilen Ordu 

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt 

Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük  

MADDE 20 - Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 21 -  Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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