T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Düzce Üniversitesinin ön lisans ve lisans
programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Düzce Üniversitesinde ön ve lisans düzeyinde öğrenim
görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dâhilinde başvuru
yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönerge 14/10/1983 gün ve 2922 Sayılı "Türkiye'de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun"un 5 inci ve 6 ncı maddeleri, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
belirlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
a) TC : Türkiye Cumhuriyeti’ni,
b) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
c) Üniversite : Düzce Üniversitesi’ni,
ç) Yönetim Kurulu : Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
d) Senato : Düzce Üniversitesi Senatosu’nu,
e) Fakülte : Düzce Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,
f) Yüksekokul : Düzce Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulları,
g) Meslek Yüksekokulu : Düzce Üniversitesi’ne bağlı meslek Yüksekokullarını,
ğ) Bölüm : Fakültelere bağlı bölümleri,
h) Program : Meslek yüksekokullarına bağlı programları,
ı) DÜ-YÖS : Düzce Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Kayıt ve Kabul ile İlgili Genel Esaslar
Genel Şartlar
MADDE 5 – Başvuracak Adaylar:
1) 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
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çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift
uyrukluların,
ç) TC uyruklu olup, 01.02.2013 tarihinden önce ortaöğreniminin (lise) son üç yılını,
01.02.2013 tarihinden sonra ise tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç
yabancı bir ülkede tamamlayanların (MEB nezdinde açılmış Türk okulları dahil),
d) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (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
olanlar veya sahip olacak olanların başvuruları kabul edilir.
2) Adaylardan;
a) TC uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir
ülkede tamamlayanlar hariç),
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
General Certificate of Education A Level “GCE AL” sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını
KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
KKTC liselerinde bitirip General Certificate of Education A Level “GCE AL” sonucuna sahip
olanlar hariç),
d) TC uyruklu olup, lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların başvuruları kabul
edilmez.
e) Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre başvuru yapabilecek olanların son başvuru
tarihi itibariyle bu durumlarını belgelemeleri gerekir. Başvuru şartlarını sağlayamayan veya
belgelendiremeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Bu adaylar bir programa
yerleştirilse bile kayıtları yapılmaz.
Kontenjanlar ve başvurunun şekli
MADDE 6 – 1) Üniversite ön lisans ve lisans programlarına alınacak yurt dışı öğrenci
kontenjanları ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
2) Başvurulara ilişkin açıklamalar Düzce Üniversitesi internet sitesinde duyurulur.
Başvurular, Düzce Üniversitesi internet sitesinde elektronik ortamda (online) yapılacak olup,
başvuru evrakları Yönergenin 7. maddesinde belirtilen gerekli diğer belgeler ile birlikte,
akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ilgili internet sayfasına yüklenir, Düzce
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta yoluyla gönderilir veya şahsen teslim
edilir.
a)
1-Düzce Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavı (DÜ-YÖS) sonucuna
göre en az 50 (elli) puan alan adaylar (tam puan 100),
2-SAT sınav sonucuna göre en az 1100 puan alan adaylar (tam puan 1600),
3-ABITUR sınav sonucuna göre 1-3 puan alan adaylar (tam puan 1),
4-ACT sınav sonucuna göre en az 24 puan alan adaylar (tam puan 36),
5-Cambridge International AS and A Levels Qualifications sınav sonucuna
göre en az 320 puan alan adaylar (tam puan 440),
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6-International Baccalaureate (IB) sınav sonucuna göre en az 28 puan alan
adaylar (tam puan 45),
7-TUBITAK tarafından tanınan uluslararası bilim olimpiyatlarında temel fen
bilimleri ve enformatik alanlarında altın, gümüş ve bronz madalya alan adaylar
(altın=1 puan, gümüş=2 puan, bronz=3 puan),
8-Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi sınavından (TQDK) en az
550 puan alan adaylar (tam puan 700)
en fazla 3 (Üç) tercih yapabilir.
b) Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan
başvuru belgeleri işleme konulmaz.
c) Başvuru süresi içinde belgelerden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları
değerlendirilmeye alınmaz.
d) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan bölümlere/programlara aday
başvuruları ilgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokuluna şahsen yapılacak olup,
koşullar ilgili birimler tarafından belirlenir.
Başvurularda istenecek belgeler
MADDE 7 - Adaylardan Düzce Üniversitesi internet sitesinde elektronik ortamda
(online) yapılacak olan başvurularında aşağıda belirtilen evrakların gönderilmesi istenir.
a) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/100 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) Yabancı uyruklu öğrenciler tarafından en fazla 3 (üç) tercih için elektronik
ortamda (online) dolduracağı ve onaylayacağı bir adet başvuru formu,
b) Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesinin Türkiye’deki noter ya da
ülkesindeki Konsolosluktan onaylı örneği ve Türkçe tercümesi
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylı
resmi not döküm belgesinin (transkript) noter ya da Konsolosluk onaylı örneği (Türkçe
dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Türkçe’ye çevrilmiş olmalı),
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının örneği.
e) DÜ-YÖS Sınav sonuç belgesi
Değerlendirme
MADDE 8 – 1) Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları Düzce Üniversitesi Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kabul Sınav Yönergesinin 4. Maddesi gereğince Rektörlük Oluru ile
oluşturulan Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. (Düzce
Üniversitesi Senatosu’nun 20.05.2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
2) Yurt dışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların yerleştirme işlemleri; Üniversite
tarafından yapılan Düzce Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavı DÜ-YÖS sonucuna
göre en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde yapılır. Yerleştirme puanlarında
eşitlik olması durumunda, öncelikle ortaöğretim başarı puanı (lise diploması) dikkate alınır,
tekrar eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir. DÜ-YÖS sınavı dışında
başka bir sınav sonucuna göre yerleştirme yapılamaz.
3) Birden fazla program/bölüm tercih eden aday tercih sırası ve puanı dikkate alınarak
yalnızca program veya bölüme yerleştirilir.
4) Tercihlerine göre herhangi bir program ya da bölüme yerleşen öğrenci tekrar
tercihte bulunamaz bölüm ve program değiştiremez.
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5) Yedek listede, tercih sırasına ve yerleştirme puanı önceliğine göre kalan tüm
adaylar sıralanır ve kontenjan dolduruluncaya kadar yerleştirme yapılır.
6) Düzce Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakla serbesttir.
7) Başvuru koşullarını sağlamış olmak bölüme/programa kabul edilmeyi veya
yerleştirilmeyi gerektirmez. Eksik belgeli ve/veya belirtilen standartları taşımayan başvurular
dikkate alınmaz.
8) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm ve programlara yapılan başvurular, söz
konusu bölüm ya da programın ölçütleri kapsamında ilgili kurullarca değerlendirilir.
9) Başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve başvuru
olmayan kontenjanlar, diğer bölüm / program kontenjanlarına Senato tarafından aktarılabilir.
Bölüm / programlara aktarma yapılan kontenjanlar ile boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme
yapılabilir ve ek yerleştirme tarihleri usulü Senato tarafından belirlenir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 9 –Üniversiteye kabul edilen adayların yerleştirildiği bölüm ve programlar
Öğrenci İsleri Daire Başkanlığı tarafından kayıt takvimi ile birlikte internet yoluyla duyurulur.
Ayrıca, üniversiteye kabul edilen öğrencilere kabul mektubu adayın başvuru esnasında
bildirdiği elektronik posta adresine gönderilir.
Kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.
Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirlenen kayıt tarihleri içerisinde aşağıda
belirtilen belgelerle üniversiteye kesin kayıtlarını gerçekleştirirler. Adaylar bu yönergenin 7
nci maddesinde belirtilen başvuru için verilen belgelerin aksi belirtilmediği sürece asılları ile
birlikte;
a) Lise veya dengi diplomasının aslı,
b) TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak denklik belgesinin aslı,
c)Öğrencinin maddi imkânlarının yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını
temin etmek amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği maddi güvence miktarını
gösterir belgelerin aslı,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,
d) Kesin kayıtlarını şahsen yapılır. Şahsen kayıt yapılamayacağı durumlarda noter ya
da konsolosluk tarafından verilen vekâletname ile kayıt yapılır.
(2) Türkçe eğitim-öğretim yapan bölüm ya da programlara kabul edilen yabancı
uyruklu öğrencilerden yukarıda belirtilen belgelere ek olarak menşe ülke TC Büyükelçiliği ya
da Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da Türkçe Öğretim
Merkezinden (TÖMER) alınan Türkçe başarı belgesinin aslı istenir. Lise öğreniminin
tamamını Türkiye’de okuyan adaylardan bu durumu belgelemeleri şartıyla Türkçe yeterlik
belgesi istenmez. Türkçe Öğretim Merkezinden (TÖMER) alınan Türkçe başarı belgesi Ek2’de belirtilen Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirme tablosuna göre Türkçesi C1 düzeyde
olan yabancı uyruklu öğrenciler başarılı kabul edilir. Her iki belgeden birisi bulunmayan veya
başarısız durumda olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil bilgisi seviyesi,
Üniversitemiz TÖMER birimi tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir.
Başarılı olamayanlar dilini geliştirmek üzere bir yıl Yönetim Kurulu Kararı ile izinli sayılır.
Takip eden eğitim-öğretim yılı başında yine Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak olan
Türkçe yeterlilik sınavında ya da Türkçe Öğretim Merkezinden (TÖMER) başarılı olduklarını
belgeledikten sonra eğitim-öğrenime başlayabilirler. Başarılı olamayanlar dilini geliştirmek
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üzere bir yıl Yönetim Kurulu Kararı ile izinli sayılır. Takip eden eğitim-öğretim yılı başında
yine Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında ya da Türkçe
Öğretim Merkezinden (TÖMER) başarılı olduklarını belgeledikten sonra eğitim-öğrenime
başlayabilirler. İki yıl süre içinde Türkçe yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler tüm öğrenim
haklarını kaybederler ve kayıtları silinir.
Sınavlar ve geçerlik süreleri
MADDE 11 – Düzce Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavı (DÜ-YÖS) 1 (bir)
yıl süre ile geçerlidir.
Belgeler ile ilgili işlemler
MADDE 12 – Başvuru ve kayıt sırasında kendilerinden istenen belgelerin İngilizce ya
da Türkçe dışında bir dilde olması durumunda aday öğrenciler söz konusu belgelerin İngilizce
ya da Türkçe onaylı örneklerini belgenin aslına eklemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Maddi Güvence Miktarı
MADDE 13 - Yurt dışından gelerek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki
öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarını
belgelendirmeleri gerekir. Belgelendirilecek miktar her yıl Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim
MADDE 14 – Yurtdışından kabul edilen öğrenciler "Düzce Üniversitesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile "Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” ne tabidirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde "Düzce Üniversitesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile " Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği" ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 16 - (1) 12/09/2014 tarihli ve 167 sayılı Üniversitemiz Senatosunda alınan
“Yurtdışından Öğrenci Kabülü Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 18 - Bu yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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