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T.C. 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 
Amaç ve kapsam 

MADDE 1– (1) Bu Yönerge, Şırnak Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına 

alınacak uluslararası öğrencilerin kabulüne ilişkin ilkeleri düzenlemektir. 

 
Dayanak 

MADDE 2– (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu‟nun 27.01.2010 tarih ve 384-3270 sayılı yazısı gereğince 

aynı tarih ve 383-3269 sayılı yazısında belirtilen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3– (1) Bu Yönergede geçen; 

a) ABİTUR: Almanya'da yapılan lise bitirme sınavını, 

b) ACT: American College Test sınavını, 

c) Al–Shahada–Al–Thanawiyya (Baccalaureate): Suriye'de yapılan sınavı, 

ç) GCE: General Certificate Education sınavını, 

d) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren 

belgeyi, 

e) YKS: Yükseköğretim kurumları Sınavını, 

f) UÖSS: Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavını, 

g) ONO: Ortaöğretim Not Ortalamasını, 

ğ) SAT I: Scholastic Aptitude Test sınavını, 

h) Tawjihi: Filistin'de yapılan sınavı, 

     ı) TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavını, 

i) Türkçe Kursları: Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla yükseköğretim 

kurumlarında açılan kursları, 

j) UAN: Endonezya'da yapılan Ujian Akhir National sınavını, 

k) Vize: Milletlerarası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını 

sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen müsaadeyi, 

l) Uluslararası Öğrenci: Her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe 

kurslarına katılan T.C. vatandaşlığı bulunmayan kişiyi, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Kontenjanı, Adaylarda Aranacak Nitelikler, Başvuruda İstenen Belgeler ve Başvuru Koşulları 

 
Öğrenci kontenjanı 

MADDE 4– (1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarından (I. ve II. Öğretim programları için) gelen 

uluslararası öğrenci kontenjan önerileri, Üniversite Senatosu'nun onayından sonra Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu'nda 

yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

(2) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından teklif edilecek kontenjanlar, ilgili 

bölüm/programın bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan 

kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir. İlgili dönemde ilk defa öğrenci almaya 

başlayacak bölüm/programların kontenjanları ÖSYS kontenjanları ile birlikte belirlenerek karara bağlanır 

ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulur. 

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

dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar Üniversitemizin ilgili kurullarının kararı ile bu maddenin 2 nci 

fıkrasındaki kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak üzere diğer program kontenjanlarına aktarılabilir. 

(4) Yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimi yükseköğretim 

programlarının özellikleri de dikkate alınarak kurumsal internet adresi (www.sirnak.edu.tr) üzerinden 

duyurulur. 
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Adaylarda aranacak nitelikler 

MADDE 5– (1) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

a) Yabancı uyruklu olanların, 

b) 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 incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların, 

ç) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil) 

d) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) 

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 olacakların, 

başvuruları kabul edilir. 

(2) Adaylardan; 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de 

tamamlayanların, 

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE 

AL sonucuna sahip olanlar ile diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

c) Bu maddenin 1 inci fıkrası (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını (lise) K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk 

okullarında tamamlayanlar hariç), 

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile  

diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip 

olan veya sahip olacaklar hariç), 

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya bu maddenin 1 inci fıkrası (b) bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez. 

 
Başvuruda istenen belgeler 

MADDE 6– (1) Başvuru yapan adaydan; 

a) Uluslararası öğrenciler tarafından www.sirnak.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formunun 

doldurulması, 

b) Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesinin Türkiye'deki noter ya da ülkesindeki 

Konsolosluktan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği, 

c) Not belgesi (Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylı resmi 

not belgesi) ve bu belgenin Türkçe tercümesinin Türkiye'deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan 

onaylı örneği, 

 

ç) Ortaöğretim not ortalaması, lise diploması/mezuniyet çıkış belgesi ve/veya not belgesi üzerinde 

bulunmayan adaylar için; mezun oldukları liseden alınmış ortaöğretim not ortalamasını gösterir resmi 

belge ve belgenin Türkiye'deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği, 

d) Pasaportun resim ve kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfasının örneği, 

e) Türkiye’deki üniversitelerin son iki yılda yaptığı uluslararası öğrenci seçme sınavlarından alınmış 

sonuç belgesi ve/veya aşağıda belirtilen ölçütlerden herhangi birine ait belgenin Türkiye'deki noter ya 

da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği, 
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1. SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış olmak 

(Sınav süresi 2 yıl geçerlidir), 

2. GCE (General Certificate Education–A level) sınavında, en az biri başvurulan programla 

ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları notların 

ortalaması C ve üzeri olmak, 

3. ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan 

olarak en az 24 puan almış olmak, 

4. Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm 

derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak, 

5. Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific 

Stream) diploma notu en az 70 olmak, 

6. Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 

28 ile 32 olmak, 

7. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz 

madalya almış olmak, 

8. ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak, 

9. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan 

programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak, 

10. Suriye'de yapılan Al–Shahada–Al–Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal ve eşit 

ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler 

için en az 175 puan almış olmak, 

11. Libya'daki Al– Shada –Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve Fen 

Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak, 

12. İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve "Pişdaneşgahi" 

bitirme notu en az 12/20 olmak, 

13. Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40'ı veya üzerinde puan almış 

olmak, 

14. Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %50'si veya üzerinde puan almış 

olmak, 

15. Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40'ı veya üzerinde puan almış 

olmak, 

16. Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak, 

17. ONO: Ortaöğretim Not Ortalaması, yüzlük sisteme göre en az 40 puan almış olmak, 

Uluslararası sınavlar ile ülkelerin ulusal lise bitirme veya olgunluk sınavı belgesine sahip 

olmak veya bu sınavların yapılmadığı ülkelerden başvuruda bulunan adaylardan ise 

ortaöğretim not ortalamasını gösterir ilgili lise müdürlüğünden onaylı resmi belgeye sahip 

olmak, 

18. Endonezya'da yapılan Ujian Akhir National sınavından en az 60 puan almış olmak, 

19. TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavından en az 40 puan almış 

olmak, 

20. YKS: Uluslararası adaylar; Yükseköğretim Kurumları Sınavından önlisans programları 

için en az 140, lisans programları için en az 180 puan almış olmak, 

21. Bu listede olmayan ve Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından kabul edilecek 

diğer ölçütlere ilişkin belgeye sahip olmak, istenir. 

 

22. Irak Bakalorya Sınavı Scientific dersleri ortalaması en az 100 üzerinden 55 olması 

 

 

Başvuru koşulları 

 

MADDE 7– (1) Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen veya posta 

yoluyla Şırnak Üniversitesi Öğrenci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. 

(2) Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme 

konulmaz. 

(3) Başvuru süresi içinde yapılmayan ve/veya başvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan başvurularda 

gönderilen belgelerin okunamaması durumunda adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Yerleştirme İşlemleri, Ek Yerleştirme İşlemleri, 

Sonuçların İlanı ve Vize İşlemleri 

 
Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri, 

MADDE 8– (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Şırnak Üniversitesi "Uluslararası 

Öğrenci Kabul Komisyonu" tarafından yapılır. Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu, Rektör tarafından 

görevlendirilen 1 (bir) Öğretim Üyesi Başkanlığında, 3 (üç) Öğretim Elemanı, Uluslararası Öğrenci Birimi 

sorumlu personeli ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görev yapan Şube Müdürünün katılımıyla 

oluşturulacaktır. 

(2) Uluslararası öğrencilerin Üniversitemize yerleştirme işlemlerinde Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı 

uluslararası öğrenci seçme sınav sonuçlarına öncelik verilir. Bu sınavların sonuçlarına göre yerleştirme işlemi 

yapıldıktan sonra, kalan boş kontenjanlara diğer kriterler ve uluslararası sınav sonuçlarına göre yerleştirme 

işlemi yapılır. Bu yerleştirme işleminden sonra boş kontenjan kalması durumunda ONO (Orta Öğretim Not 

Ortalaması) sonuçlarına göre yerleştirme yapılır. 

(3) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu 

tarafından belirlenir. Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz) 

puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir. Yüzlük sisteme göre en az 40 (kırk) ve üzeri sınav puanı 

veya ortaöğretim not ortalaması olanlar değerlendirmeye alınır 

(4) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle Ortaöğretim Başarı Puanına, tekrar eşitlik 

olması halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması 

durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

(5) Yerleştirme işlemi sonucunda; kontenjan dâhilinde, ilan edilen sınavlardan alınan puan sıralamasına göre 

asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir. 

(6) Yedek listede; belirlenen asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. 

(7) Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden boş kalan kontenjan miktarı kadar öğrenci 

kaydı yapılır. 

(8) Kesin kayıt hakkı kazanan asıl adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak ilan edilen kayıt 

süresi içerisinde, ilgili fakülte/yüksekokul/Meslek Yüksekokula başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde 

kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan asıl adaylar kayıt haklarını kaybederler ve 

yerlerine yedek listedeki sıraya ve kontenjana göre yedek adayların kayıtları yapılır. 

 
Ek yerleştirme işlemleri 

MADDE 9– (1) Asıl ve yedek adayların kayıt işlemlerini müteakip, boş kalan kontenjanlar için Senatonun 

onayı ile ek yerleştirme yapılabilir. Buna göre: 

1. Boş kalan kontenjanlar, kontenjanlar arası aktarmalar, kontenjanlara başvuru, yerleştirme ve kayıt 

takvimi Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir. 

2. Ek yerleştirme kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirme, yerleştirme ve kayıt işlemlerinde bu 

Yönergenin 8 inci maddesi hükümleri esas alınır. 

 

Sonuçların ilanı 

MADDE 10– (1) Yerleştirme işlemleri sonrasında asıl ve yedek adayların isim listeleri ilgili 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulun web internet adreslerinde tebliğ niteliğinde ilan edilir. Adaylara 

ayrıca posta ile tebligat yapılmaz. 

(2) Üniversitemize kabul edilen adaylar; ihtiyaç duymaları halinde kendileri için düzenlenen kabul 

mektubunu ilgili akademik birime bizzat başvurarak alabilir ya da posta yolu ile yazılı olarak beyan ettikleri 

adrese gönderilmesini talep edebilirler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kesin Kayıt, Kesin Kayıtta İstenen Belgeler, Türkçe Düzeyi, Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 

 
Kesin kayıt 

MADDE 11– (1) Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ilgili fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu tarafından yapılır. 

(2) Kayıt için sahte veya tahrip edilmiş belge kullanan adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli yasal 

işlemler yapılır. 

 
Kesin kayıtta istenen belgeler 

http://www.sinop.edu.tr/
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MADDE 12– (1) Kesin kayıt hakkı kazanan adaydan; 

a) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlükler ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden 

alınabilecek "Denklik Belgesi", 

b) Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe'ye 

çevrilmiş onaylı örneği, 

c) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Türkiye’deki ulusal üniversitelerin uluslararası 

öğrenci sınavlarına giren adaylardan), 

ç) Pasaportun ibrazı ile birlikte fotokopisi, 

d) Maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren 

mali durum belgesi ve/veya öğrencinin yazılı beyanı, 

e) Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontu, 

f) Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

g) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, 

istenir. 

(2) Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlarını müteakip Üniversite tarafından düzenlenen 

kayıt/öğrenci belgesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünden şahsen başvurarak alacakları öğrenci ikamet 

iznini 60 gün içerisinde ilgili akademik birime teslim etmek zorundadır. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 

kaynaklanan durumlar dışında bu süre uzatılmaz. 

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, Genel Sağlık Sigortalısı işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

şahsen başvuruda bulunarak yaptırmak zorundadır. 

Türkçe düzeyi 

MADDE 13– (1) Öğrencilerin Türkçe düzeyi, Üniversitemiz tarafından yapılan Türkçe sınavı ya da ulusal 

üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan ve denkliği kabul edilen Türkçe Dil Yeterlik belgelerine 

göre belirlenir. 

(2) Türkçe dil becerisi düzeyleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR–Common European 

Framework of Reference for Languages) tanımlanmış seviye düzeylerine göre belirlenir. Buna göre: 

a) A1, A2 –Temel Dil Kullanımı: Türkçe düzeyinin akademik lisans veya ön lisans eğitimine başlamak 

için yetersiz olduğunu ve bir yıl Türkçe dil eğitimi aldıktan sonra eğitimine başlayabileceğini, 

b) B1, B2– Bağımsız Dil Kullanımı: Türkçe düzeyinin akademik lisans veya ön lisans eğitimine başlamak 

için yetersiz fakat, kısa sürede geliştirilebilecek düzeyde olduğunu, akademik eğitimiyle birlikte Türkçe dil 

kursu almak ve Türkçe düzeyini C1, C2 düzeyine çıkarmak koşuluyla eğitimine başlayabileceğini, 

c) C1, C2– Yetkin Dil Kullanımı: Türkçe düzeyinin akademik lisans veya ön lisans eğitimine başlamak 

için yeterli olduğunu, ifade eder. 

(3) Türkçe Yeterlik Dil belgesi alanlar öğrenimine başlayabilirler. Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan 

ya da Türkçe düzeyi A1, A2 olan adaylar, Türkçe düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Bu 

sürenin sonunda Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi ibraz edemeyen öğrencilere bir yıl ek süre verilir. İzinli 

sayılan öğrenciler ikinci yılın sonuna kadar Türkçe Dil Yeterlilik Belgelerini ibraz etmemeleri 

durumunda Üniversite ile ilişkileri kesilir. 

(4) Uluslararası öğrencilerin ulusal üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe Dil 

Yeterlik belgelerinin denkliği Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından belirlenir. 

(5) Öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere Üniversitemiz tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 

düzenlenir. Sınava ilişkin duyuru uygulama takvimi ile birlikte kurumsal internet adresi 

(www.sirnak.edu.tr) üzerinden yapılır. 

(6) Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Düzeylere ilişkin puan 

aralıkları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır. 

 

DİL DÜZEYİ PUAN 

İleri Düzey C 
C2 80-100 

C1 70-79 

Orta Düzey B 
B2 60-69 

B1 50-59 

Temel Düzey A 
A2 30-49 

A1 0-29 

Devamsız F1 
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Katkı payı ve öğrenim ücreti 

MADDE 14– (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücretleri, her yıl 

Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar uyarınca 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 15– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato 

ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. 

 
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

Madde 16– (1) Üniversite Senatosunun 27.06.2012 tarihli ve 12/06-04 sayılı Kararı ile kabul edilen Şırnak 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır 

 
Yürürlük 

MADDE 17– (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun 30.05.2019 tarihli ve 19/05-04 sayılı kararı ile kabul 

edilmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür. 


