T.C.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE
KAYIT YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin lisans programlarına
yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin lisans programlarına
yurtdışından öğrenciler için başvuru, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Yurtdışından öğrenci kabulü için hazırlanmış olan bu yönerge, ilgili kanunlar
ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 17/03/2010, 25/08/2011 ve 13/02/2013 tarihlerindeki
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a ait kararlarına dayanılarak, İstanbul
Medeniyet Üniversitesinin lisans öğretimine ilişkin yönetmelik ve yönergeleri çerçevesinde
oluşturulmuştur.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede;
a) Akademik Birim: İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksekokulları,
b) İMÜYÖKK: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonunu,
c) İMÜYÖS: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavını,
d) İMÜYÖSK: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı
Uygulama Komisyonunu,
e) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
f) ÖİDB: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
g) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
h) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Komisyonlar ve İMÜYÖS
MADDE 5- (1) İMÜYÖSK, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında,
Üniversite Yönetim Kurulunca, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Yabancı
Diller Yüksekokulundan belirlenen birer öğretim üyesi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur.
(2) İMÜYÖSK, İMÜYÖS başvurularını inceleyerek sınava girmeye hak kazanan adayları ilan
eder, sınavı uygular, sınav sonuçlarını açıklar ve sonuçlara itirazları karara bağlar.
MADDE 6- (1) İMÜYÖKK, İMÜYÖSK’ten sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında,
Üniversite Yönetim Kurulunca, yurtdışından öğrenci kontenjanı bulunan Akademik
Birimlerden belirlenen birer öğretim üyesinden oluşur.
(2) İMÜYÖKK, yurtdışından öğrenci kabulü başvurularını belirlenen esaslara göre
değerlendirerek, adayları programlara yerleştirme işlemlerini yürütür ve yerleştirme
sonuçlarına itirazları karara bağlar.
MADDE 7- (1) İMÜYÖS, yurtdışından öğrenci kabulünde Üniversite tarafından her yıl
yerleştirme başvurularından önce uygulanan bir sınavdır.
(2) İMÜYÖS; Temel Beceri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere iki (2) ayrı testten oluşur. Temel
Becerileri Testi; Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk çoktan
seçmeli bir sınavdır. Türkçe Testi, adayların Türkçe dil yeterliklerini ölçen 50 soruluk çoktan
seçmeli bir sınavdır. Puanların hesaplanmasında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
(3) İMÜYÖS, Temel Beceri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(4) Türkçe dil yeterliklerini ölçen Türkçe Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(5) Yurtdışından öğrenci kabulü için İMÜYÖS’e ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında
okuyanlar ile bu kurumlardan mezun olanlar girebilir.
(6) Adayların yerleştirme başvurusunda bulunabilmeleri için İMÜYÖS’e girerek Temel Beceri
Testi’nden 50/100 puan almaları gerekir.
(7) Adayların Türkçe Testinden yeterli sayılabilmeleri için C1 ve üstü yeterliğe sahip olmaları
gerekir. B1 ve üstü yeterliğe sahip olanlar şartlı kayıt olabilirler, ancak mezun olabilmek için
tekrar sınava girerek C1 düzeyinde puan almalıdırlar.
(8) İMÜYÖS Türkçe Dil Yeterlik Düzeylerine denk gelen puan aralıkları aşağıda verilmiştir:
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İMÜYÖS
TÜRKÇE DİL YETERLİK DÜZEYLERİ PUAN ARALIKLARI
C2

90-100

C1

0-89

B2

66-79

B1

50-65

A2

30-49

A1

0-29

AÇIKLAMALAR

Türkçesi yeterli

Türkçesi yeterli duruma gelebilir

Türkçesi yetersiz

(9) Yunus Emre Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden alınan
sonuçlara göre Türkçe dil yeterlikleri bulunan öğrenciler, İMÜYÖS Türkçe testinden muaf
tutulurlar. (Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 ve C2 düzeyinde belge sahibi olan öğrenciler dil
yeterliliğine sahiptirler.)
(10) İMÜYÖS Temel Beceri ve Türkçe Testi sonuçları iki yıl geçerlidir.
(11) İMÜYÖS takvimi, Üniversite Senatosunda kararlaştırılarak web sayfasında yayınlanır.
(12) İMÜYÖS sınav ücreti, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(13) İMÜYÖS sonuçları, sınavın uygulanmasından itibaren yedi (7) gün içinde açıklanır.
İMÜYÖS başvurusu
MADDE 8- (1) İMÜYÖS'e başvurular, Üniversite web sayfasında duyurulduğu şekle uygun
olarak, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır. Başvuru belgelerini, süresi içinde
teslim etmeyen veya başvuru koşullarını sağladığını belgeleyemeyen adayların başvuruları
işleme konulmaz. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler sebebiyle süresi
içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan başvurular geçersiz sayılır.
(2) Başvuru için gerekli belgeler;
a) İMÜYÖS başvuru formu,
b) Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont,
c) Nüfus cüzdanı veya pasaportun yeminli tercüman tarafından Türkçeye yapılmış tercümesi,
d) Öğrenim durumunu gösteren diploma/öğrenci belgesinin yeminli tercüman tarafından
Türkçeye yapılmış tercümesi,
e) Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son altı (6) ay içinde önden çekilmiş iki
(2) adet 4,5 cm x 6,0 cm ebadında vesikalık fotoğraf.
(3) Sınav başvurusu kabul edilen adaylar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(4) Adaylar sınava girerken;
a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Belgesini,
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b) Pasaportlarını, (Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) olan çift uyrukluların
pasaportlarının olmaması durumunda T.C. kimlik belgelerini, Adayın reşit olmaması nedeniyle
ülkesince kendisine pasaport verilmeyen, anne veya babası üzerinden yurt dışına çıkış yapan
adayın anne veya babasının pasaportunu)
yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yurtdışından Öğrenci Kabulü
Kontenjan
MADDE 9- (1) Lisans düzeyindeki programlar için yurtdışı öğrenci kontenjanları ve koşullar
Akademik Birimlerin önerileri üzerine, bir önceki yıl ÖSYS kılavuzunda yer alan
kontenjanların % 50’sini geçmeyecek şekilde Senato kararıyla belirlenir.
a) Senato kararıyla belirlenen kontenjan ve koşullar, YÖK’ün onayına sunulur.
b) Bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde,
boş kalan kontenjanlar, Üniversitenin Yönetim Kurulu onayı ile diğer programlara (Tıp ve
Hukuk programları hariç) YÖK’ün belirlemiş olduğu sınırları aşmayacak şekilde aktarılabilir.
Tıp ve Hukuk programlarına ait kontenjan aktarımı YÖK onayı ile yapılır.
Yurtdışından öğrenci kabulü için başvuru koşulları
MADDE 10- (1) Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda
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 nci maddesinde
“Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup yurtdışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu
durumdaki çift uyrukluların,
d) 1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
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tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç

yabancı bir ülkede

tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCE AL (The General Certificate of Education – Advanced Level) 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,
başvuruları kabul edilir.
(2)

Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların, (ortaöğreniminin 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)
c) Madde 10’un Birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift
uyrukluların, (birinci fıkranın (d) bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin 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)
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
Yurtdışından öğrenci kabulü başvurusu
MADDE 11- (1) Başvurular, Üniversite web sayfasında duyurulduğu şekliyle, elden veya posta
yoluyla yapılır. Başvuru belgelerini, süresi içinde teslim etmeyen veya başvuru koşullarını
sağladığını belgeleyemeyen adayların başvuruları işleme konulmaz. Posta yoluyla yapılan
başvurularda, postadaki gecikmeler sebebiyle süresi içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan
başvurular geçersiz sayılır.
(2) Yurtdışından öğrenci kabulü başvurusu için gerekli belgeler;
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a) Yurtdışından öğrenci kabulü başvuru formu: Bu formda adayın kişisel bilgileri, lise
mezuniyet bilgileri, tercih edilen programlar, sınav sonuçları, beyan ve taahhüt bilgileri yer alır.
Adaylar, bu formun ilgili kısmına program tercihlerini sıralayarak en fazla beş (5) tercih
yaparlar.
b) Lise diploması: Lise diplomasının noter onaylı kopyası. (İngilizce ya da Türkçe olmalıdır.)
Adayların lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da ülkelerindeki T.C.
Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak “Denklik Belgesi” kayıt sırasında istenecektir.
c) Sınav sonuç belgeleri: İMÜYÖS Temel Beceri Testi sonuç belgesi ve İMÜYÖS, Yunus Emre
Enstitüsü ya da diğer üniversitelerin Türkçe Dil Öğretim Merkezleri’nden alınan Türkçe
Yeterlilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (tamamen yabancı dilde eğitim veren
programlar için Türkçe Yeterlilik Belgesi istenmez; öğretim yapılan yabancı dilde yeterlik
belgesi varsa bu belge istenir),
d) Adayın pasaportunun, adayın fotoğrafını ve kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,
(3) Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiği ya da yanlışlığı olan, başvuru formunu eksik
dolduran ya da imzalamayan adayların başvuruları ve yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yerleştirme ve Kayıt
Yerleştirme
MADDE 12- (1) Başvurular, ilan edilen koşullar çerçevesinde İMÜYÖKK tarafından ön
değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlayamayan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
(2) İMÜYÖKK, başvuruları geçerli olan adayların yerleştirmesinde, İMÜYÖS Temel Beceri
Testi puanlarını temel alır. Adayların tercihleri dikkate alınarak, aldıkları puanlara göre
yerleştirmeleri yapılır.
(3) Yerleştirmede puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan tercih
edilir.
(4) Bir Akademik Birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu Akademik
Birime bağlı programların yurt dışı kontenjan toplamının % 30’unu geçemez. Asil
kontenjanların dolmaması halinde yedek adayların yerleştirilmelerinde bu kural dikkate
alınmaz.
(5) Kontenjanlar dâhilinde asil ve yedek adaylar puan sıralamalarına göre belirlenir. İlan edilen
yerleştirme takvimine uygun olarak adaylara kayıt hakkı verilir.
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(6) Adayların Türkçe Dil yeterlikleri ve puanları tercihlerine göre yerleştirmelerinde dikkate
alınmaz.
(7) Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış
olmak yerleştirme için yeterli olmayabilir, kabul edilmeyi gerektirmez.
(8) 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 13- (1) Yerleştirme sonuçları adayların puanlarıyla birlikte Üniversitenin web
sayfasından yayımlanarak duyurulur.
(2) Kabul edilen adaylara Üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektup
ile ülkelerindeki veya en yakın T.C. Büyükelçiliğinden öğrenci vizesi almaları gerekir.
(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, istenilen belgelerle kayıt tarihlerinde kayıt
yaptırmak zorundadırlar.
(4) Kayıt hakkı kazanan asil adaylardan yerleştirme takviminde belirtilen kayıt süresi içinde
kaydını yaptırmayanlar, kayıt haklarını kaybetmiş sayılırlar.
(5) Yedek adaylar yedeklik sıralarına göre kayıt hakkı kazanırlar. Yerleştirme takviminde
belirtilen sürelere uygun olarak yedek adayların kayıtları yapılır. Belirtilen sürelerde kaydını
yaptırmayan yedek adayın yerine sıralamada yer alan sonraki yedek adayın kaydı yapılır.
(6) Kaydı yapıldıktan sonra, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 14- (1) Kayıt için gerekli belgeler;
a) Lise diplomasının aslı ile noter veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan
onaylı Türkçe örneği,
b) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da ülkelerindeki T.C.
Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak “Denklik Belgesi”,
c) Not durum belgesinin (transkript) aslı ile noterden veya ülkelerindeki T.C.
Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
d)

Sınav

sonuç

belgesinin

aslı

ile

noterden

Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

7

veya

ülkelerindeki

T.C.

e) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının, noterden veya
ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,
f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
g) Maddi güvence beyannamesi,
h) Ülkelerinde bulunan adaylar için T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak öğrenci
vizesi ve Türkiye’de bulunan adaylar için Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden
alınacak İkamet Tezkeresi,
i) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz;
1) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen
yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların
çocukları,
2) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C.
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar,
(5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahildir.)
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile T.C.
uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
j) Varsa, uluslararası geçerliliği kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Yeterlik belgesinin
noter veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,
k) T.C. Sağlık Bakanlığınca rapor vermeye yetkili kılınmış hastanelerden alınacak sağlık kurulu
raporu,
l) Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son altı (6) ay içinde önden çekilmiş dört
(4) adet 4,5 cm x 6,0 cm ebadında fotoğraf.
BEŞİNCİ KISIM
Eğitim - Öğretim
Eğitim – öğretim
MADDE 15- (1) Yurtdışından öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Yükseköğretim
Kurulu ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ilgili yönetmelik, yönerge ve senato kararlarına
tabidirler.

Türkçe yeterlik şartı
MADDE 16- (1) Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlara kabul edilen
öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.
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(2) Öğretim dili Türkçe veya en az % 30 yabancı dil olan programlara kabul edilen
öğrencilerden;
a) Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,
b) Yunus Emre Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden alınan
sonuçlara göre Türkçe dil yeterlikleri C1 ve C2 düzeyinde olanlar,
c) İMÜYÖS Türkçe Testine girenlerden C1 ve C2 düzeyinde puan alanlar,
programlarında öğrenimlerine başlarlar.
(3) İMÜYÖS Türkçe Testi sonuçlarına göre B1 ve B2 düzeyinde puan alanlar ile Yunus Emre
Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden B1 ve B2 düzeyinde
belge sahibi olanlar ise programlarında öğrenimlerine başlarlar. Ancak mezuniyetlerine kadar
Türkçe dil yeterliklerini C1 ve C2 düzeyine getirmekle yükümlüdürler. Türkçe dil yeterliklerini
C1 ve C2 düzeyine getiremeyen öğrenciler programlarından mezun olamazlar.
(4) İMÜYÖS Türkçe Testi sonuçlarına göre A1 ve A2 düzeyinde puan alanlar ile Yunus Emre
Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden A1 ve A2 düzeyinde
belge sahibi olanlar bir yıl izinli sayılarak, Yunus Emre Enstitüsü veya diğer üniversitelerin
Türkçe dil öğretim merkezlerinin Türkçe kurslarına devam edebilirler. Türkçe dil düzeylerini
bir yılsonunda en az B1 ve B2 düzeyine getirdiklerini belgelemeleri halinde, üçüncü fıkra
hükümlerine tabi olurlar. Aksi takdirde Üniversiteden ilişikleri kesilir.
Yabancı dilde yeterlik
MADDE 17- (1) Öğretim dili en az % 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara kabul
edilen öğrenciler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Öğretimi ve Sınav
Yönergesi hükümlerine tabidirler.
Sağlık hizmetleri
MADDE 18- (1) Yurtdışından kabul edilen öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından
yaptırılacak sağlık sigortasıyla karşılanır.
Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı
MADDE 19- (1) Yurtdışından kabul edilen öğrencilerden, Bakanlar Kurulu tarafından her yıl
tespit edilen öğrenim ücretlerinin asgari ve azami sınırları içinde kalmak kaydıyla, Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
(2) Yurtdışından kabul edilen öğrenciler, öğretim süreleri boyunca öğrenimlerini sürdürebilmek
için maddi imkânlara sahip olduklarını belgeleyen geçim güvencesi beyanında bulunurlar.
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Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen maddi güvence beyanı ve şekli Üniversite web
sayfasında ilan edilir.

ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 21- (1) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunun 06.05.2015 tarihli 07 sayılı
toplantısında kabul edilen “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programlarına Yabancı
Uyruklu ve Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi” yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu yönerge Senato’da onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu yönergeyi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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