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Ön lisans ve Lisans Programlarına
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Şartları
Başvuracak 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) 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) 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 dâhil) 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
başvurularının kabul edilmesine,
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
başvurularının kabul edilmemesine Yükseköğretim Kurulu’nca karar verilmiştir.
Başvuruda kabul edilen sınavlar, diplomalar ve gerekli puanlar için tıklayınız.
Başvurularında İstenen Belgeler:
 Aday tarafından doldurularak imzalanmış Başvuru Formu
 Lise Diplomasının (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından
alacakları öğrenim durum belgesinin) Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği.
 Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir resmi not belgesinin (transkript) Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
 Sınav sonuç belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
(SAT sonucunun gönderebileceği kurum kodu: 7226)
 Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi
 1 adet vesikalık fotoğraf (öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).
Değerlendirme:
1) Adayların; ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi Rektörlükçe
yetkilendirilen komisyon tarafından yapılır.
2) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen İstanbul Medipol
Üniversitesi’nin yetkisindedir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilme anlamına gelmez.
4) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
Sonuçların Açıklanması ve Kayıt:
1) Başvurusu kabul edilen adaylardan istenen belgeler, kayıt ve sınav tarihleri İstanbul Medipol
Üniversitesi web sayfasında ilan edilir.
2) Değerlendirme sonunda başvurduğu programlardan birine kabul edilen adayın, beyan ettiği e-posta
adresine kabul yazısı, öğrenim vizesi alma zorunluluğu bulunması halinde ise kabul mektubu
düzenlenerek yazışma adreslerine gönderilir.
Kayıt için Gerekli Belgeler:
a) Lise Diplomasının veya mezuniyet belgesinin (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni
mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
Türkçe tercümesi,
b) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not
belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
c) Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı veya onaylı örneği,
d) Sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (YÖS, SAT, ACT gibi sınav sonucu ile
müracaat edecek adaylar için)
e) Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adayların, varsa muafiyet şartlarını
sağladığını gösterir belge.*
(TOEFL sonuçlarının gönderebileceği kurum kodu:3619)

f) Eğitim dili tamamen İngilizce olmayan programlara başvuran adayların, varsa Türkçe muafiyet
şartlarını sağladığını gösterir belge *
g) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter
ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
h) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” aslı veya noter tasdikli sureti
i) İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ikamet tezkeresi başvurusunun
uluslararası ofise teslim edilmesi gerekir.)
j) Fotoğraf (2 Adet)
k) Öğrenim ücretinin kısmen veya tamamen ödendiğine dair dekont
l) Maddi güvence belgesi**
*Dil:
Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ), İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi; İşletme, Ekonomi ve Finans ve Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Lojistik,
Yönetim Bilişim Sistemleri; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi,
Dil ve Konuşma Terapisi; Eğitim Fakültesi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ve Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu; Sağlık Yönetimi, Uluslararası Tıp Fakültesi tamamen İngilizce, Tıp, Diş Hekimliği ve
Hukuk Fakülteleri’nde ise %30 İngilizce öğretim yapılmakta olup İngilizce Hazırlık sınıfı zorunludur.
Öğretim dili tamamen İngilizce olan programlar hariç diğer programlara kabul edilen adayların
Üniversite tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavı’nı başarmış olmaları ya da Senato
tarafından belirlenen muafiyet şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların, lise öğreniminin son 3
yılını Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk okullarından mezun, Türkiye’deki Üniversiteler
tarafından yapılan YÖS sonucuna göre B2 (Orta) düzeyi almış ve TÖMER’den aldıkları Türkçe
bildiğine dair belgeyi ibraz etmiş olmaları durumunda Türkçe Yeterlilik Sınavı’ndan muaf olurlar.
(Yukarıda belirtilen şartları taşıyamayan adayların sayı olarak on (10) kişiyi bulmaları halinde Türkçe
hazırlık sınıfı açılacaktır.)
Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara kabul edilen öğrencilerin, Üniversitemizce
yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girerek veya adı geçen Hazırlık Koordinatörlüğü
tarafından geçerliliği kabul edilen, uluslararası dil sınavlarından birinden yeterli puanı alarak başarılı
olmaları gerekmektedir. Başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfında bir yıl okuyarak, başarılı olduğu
takdirde yerleştirildiği programda öğrenime başlar.
İngilizce Muafiyet şartları için tıklayınız.
** Maddi Güvence:
Adaylar, maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin
etmek amacıyla, öğrenim ücretinden ayrı olarak, bir eğitim yılında her ay için net asgari ücretin 2
katından az olmamak üzere banka hesabı, teminat mektubu vs. gibi maddi güvenceye sahip
olduklarını gösterir belge sunmak zorundadır.
İletişim:
Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi No:19 Kavacık Kavşağı, Beykoz-İstanbul
Telefon : +90(216) 681 51 87-51 88 – 53 87
Uluslararası Ofis
E-mail: uofis@medipol.edu.tr

