HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS
YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ön lisans ve lisans
programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fakülte /
yüksekokullar / meslek yüksekokulları bölüm / programlarına ayrılan yabancı öğrenci
kontenjanları dahilinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve
kabul koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 13.02.2013 tarihli
toplantısında kabul edilen, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini
b) Rektörlük: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü
c) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu
d) HMKÜYÖS: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavını
e) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türkiye’de eğitim öğretim yapan Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı liselere denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti veya
KKTC uyruklu olmayan; çift uyruklu olanlardan ise uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti
ve/veya KKTC olmayan öğrenci adayını
f) Yönerge: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt
Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergeyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları -Kayıt
Başvuru ve Gerekli Belgeler
MADDE 5 (1) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun
durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecektir.
(2) Başvuru yapmak isteyenlerin;
a) Yabancı uyruklu olmaları,
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 belgelemeleri, (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 bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular olmaları,
d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlamaları(ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
e) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini
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 olan
veya sahip olacak olmaları şartlarını sağlamaları gerekir.
Adaylardan;
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını 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),
c) (2) maddesinin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. 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 bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
alanların,
f) 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 edilmeyecektir.
(3) Yabancı Uyruklu öğrenci alımlarına ilişkin açıklamalar her yıl üniversitenin web
sayfasında duyurulur. Başvurular ilan edilen tarihlerde Üniversitenin öğrenci işleri daire
başkanlığının web sayfasından (www.mku.edu.tr) elektronik ortamda online yapılır.
(4) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede HMKÜYÖS
puanı ile, (14.08.2015 tarih ve 14/12 sayılı Senato Kararı) Diğer üniversitelerin yapmış olduğu
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı puanları veya Lise Diploma Puanlarına göre yapılır.** sınav
komisyonu tarafından HMKÜYÖS puanına eşdeğer puanları, puanların eşit olması halinde ise
varsa TÜBİTAK bilim ödülleri dikkate alınır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların
geçerlilik süresi sınırlı olmayıp, Üniversitelerin yaptığı YÖS sınavlarının geçerlilik süresi
Bir (1) yıldır.
(5) Başvurular, aşağıdaki belgelerin aslı ya da belgelerin Türkiye Cumhuriyeti noterleri
veya adayların ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’nun onaylı kopyaları
ile yapılır;
a) Yabancı öğrenciler için başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir),
b) Lise diploması: Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe onaylı kopyası veya lise
son sınıfta olanlar için o yıl mezun olabileceğini gösterir belge,
c) Resmi not belgesi (Not durum belgesi): Adayların, lise öğrenimleri süresince aldıkları
dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum
belgelerini sunmaları gerekmektedir (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ ye çevrilmiş
onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır).

d) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, varsa TÜBİTAK’ın tanıdığı ve
katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya aldığını gösterir
belgenin aslı veya onaylı örneği,
e) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,
f) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu,
g) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
h) Üzerinde başvuru yapan adayın yazışma adresi yazılı olduğu zarf.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (HMKÜYÖS)
MADDE 6 (1) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme sınavı “Temel Öğrenme Becerileri Testi (TBT)” olup bu test; adayların soyut
düşünme güçlerini, mantık ve muhakeme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan
oluşmaktadır.
Bu testler dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce
açıklamaları da bulunmaktadır. HMKÜYÖS’te uygulanacak testlere ait sorular, sınav sırasında
bir kitapçık halinde adaylara verilecektir. Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli”
tipte sorulardır.
Sınava başvuru
MADDE 7 (1) Başvuru işlemleri Mustafa Kemal Üniversitesi web sayfasından
(www.mku.edu.tr) online olarak yapılacaktır.
(2) HMKÜYÖS Sınavına başvuracak adaylar, sınav ücretini Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen ilgili banka hesabına
yatıracaklardır. Sınav ücreti yatırılmadan sınav başvurusu yapılamaz. Başvuru ücreti
yatırılmadan yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmaz.
Sınava çağrı
MADDE 8 (1) Adayların sınava gireceği bina ve salon www.mku.edu.tr adresinde başvuruların
sona ermesinden sonra ilan edilecektir.
Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 9 (1) Adayların, HMKÜYÖS’teki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı
ayrı sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak elde
edilecek ham puanlar göz önüne alınarak HMKÜYÖS puanı hesaplanacaktır.
(2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenci
adaylarının HMKÜYÖS’ten veya uluslararası sınavlardan birinden geçerli bir sınav puanına
sahip olmaları zorunludur. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan
başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte / yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt
ve kabul esaslarındaki ölçütlere göre yapılır. Özel yetenek sınavına katılmayan aday, öğrenci
olma hakkını kaybeder.
Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 10 (1) Sınav sonuçları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://www.mku.edu.tr
web adresindeki duyurular bölümünde sınav ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde ilan
edilir.
Yerleştirme
MADDE 11 (1) HMKÜYÖS veya başvuru için kabul edilen sınavlardan geçerli puana sahip
olan adaylar yerleştirme için başvuruda bulunabilirler.

(2) Yerleştirme başvuruları ilan edilen tarihler arasında Üniversitenin web sayfasından
(www.mku.edu.tr) online olarak yapılacaktır.

Yerleştirme Başvurusu için asgari taban puanlar ve koşullar
MADDE 12 (1) (14.08.2015 tarih ve 14/12 sayılı Senato Kararı) Adayların yerleştirme
işlemleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavı, diğer üniversitelerin yapmış olduğu Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları veya Lise
diploma puanlarına göre yapılır.**
(2) HMKÜYÖS veya başvuru için kabul edilen sınavlardan Ön Lisans programları için
asgari 40 puan, Lisans programları için asgari 60 puan, Veterinerlik Fakültesi için asgari 70
puan ve Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakülteleri için asgari 80 puana
sahip olmalıdır.*
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme
MADDE 13 - (1) Yabancı öğrencilere ayrılacak kontenjanlar, her yıl tüm programlar için ilgili
anabilim dalları tarafından belirlendikten sonra Senato tarafından onaylanır ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına bildirilir. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne Diğer Yükseköğretim
Kurumları tarafından yapılan ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından kabul
edilen Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçları ile başvuruda bulunan adayların puanları
0,8 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır. Yerleştirme işlemleri adayların puanları ve tercih
öncelikleri dikkate alınarak Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için adaya hak tanımaz. Kontenjanlara başvuru
olmaması halinde veya kontenjanın dolmaması halinde ilgili kontenjanlar Tıp Fakültesi
dışındaki diğer programlar için ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları
kılavuzunda yer alan kontenjanların (01.04.2015 tarih ve 07/10 sayılı Senato Kararı) % 50’
sini* aşmamak şartıyla diğer program kontenjanlarına senato kararıyla aktarılabilir. Üniversite
kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(2) Bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu
fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez.
Kontenjanın dolmaması halinde bu şart aranmaz.
(3) Adaylar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
(HMKÜYÖS) ve Yerleştirme takviminde belirtilen tarihler arasında tercihlerini yaparlar.
(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından Öğrenci Bilgi
Sistemi üzerinden bir kabul mektubu gönderilir.
Kayıt ve Gerekli Belgeler
MADDE 14 - (1) Kayıtlar ilan edilen tarihler arasında üniversite öğrenci işleri daire
başkanlığınca yapılır.
(2) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk
olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın illerde bulunan
Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
b) HMKÜYÖS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı,
c) Adayın pasaportunun aslı ve pasaport bilgilerinin Türkçeye çevrili onaylı fotokopisi,
d) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

e) Yabancı öğrenci adaylarının ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden
alacakları “Öğrenim Vizesi”,
f- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki
Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
g- İkametgah belgesi
h- Yabancı uyruklu kimlik numarası,
ı- 2 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalı),
i- Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde
yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, miktarı
Üniversitemizce belirlenen maddi güvenceyi gösteren belge,
(3) (01.04.2015 tarih ve 07/10 sayılı Senato Kararı)Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı
uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası
primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdür.*
Öğretim Dili ve Türkçe Yeterlilik Düzeyleri
MADDE 15 - (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir.
(01.04.2015 tarih ve 07/10 sayılı Senato) (2)TÖMER Türkçe Yeterlilik Belgesi
bulunmayan adayların Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılacak “Türkçe yeterlik sınavı” sonucuna göre
saptanır. Türkçe testi sonucunda;
85-100 arası puan alanlar C1 (Türkçe’ si yeterlidir, öğrenime başlayabilir tekrar sınava
girmeyecek),
70-84 arası puan alanlar B2 (öğrenime başlayabilir, eğitim süresi içinde C1 seviyesine
yükselmeli ve bunu sertifika ile belgelendirmelidir),
60-69 arası puan arasında alanlar B1 (Türkçe’ si yetersizdir. Türkçesini bir (1) yıl
içerisinde en az (B2) düzeyine çıkardıktan ve bunu sertifika ile belgelendirdikten sonra
öğrenime başlayabilir.)
45-59 puan arasında alanlar A2 (Türkçe’ si yetersizdir. Türkçesini bir (1) yıl içerisinde
en az (B2) düzeyine çıkardıktan ve bunu sertifika ile belgelendirdikten sonra öğrenime
başlayabilir.)
0-44 puan arasında alanlar A1 (Türkçe’ si yetersizdir. Türkçesini bir (1) yıl içerisinde
en az (B2) düzeyine çıkardıktan ve bunu sertifika ile belgelendirdikten sonra öğrenime
başlayabilir.)
(3) TÖMER belgesi bulunmayan ve Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan “Türkçe Yeterlilik Testi” sonucunda seviyesi
başarısız olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl izinli sayılmaları
ilgili kurullarca karara bağlanır. Öğrenciler bir yıllık sürede Türkçe düzeyini en az (B2)
seviyesine çıkarmak zorundadır. Bunu başaramayan öğrencilere 1 yıl daha ek süre verilir, ek
süre sonunda da Türkçesini en az (B2) seviyesine çıkaramayan öğrenciler Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi eğitim birimlerinde öğrenim hakkını kaybederler.*
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
MADDE 16 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yerleşen ve Türkçe
yeterlilik düzeyini sağlayan öğrenciler, Üniversitemiz “Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama
Merkezi” tarafından yapılacak olan Yabancı dil yeterlik sınavına girer. Sınavı geçemeyen

öğrenci bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür. Başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı
yapılır.
Ücret
MADDE 17 – (1) Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin
asgari ve azami miktarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesinden sonra Üniversitemiz
yönetim kurulunca belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim Öğretim Yönetmeliği
MADDE 18 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili konularda “Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”
hükümlerine göre işlem görürler.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 19 - (1) 14.03.2012 tarih ve 05-1 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Mustafa Kemal
Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımları Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabulü ve Yüksek Öğretim Genel Kurulunun
onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 - (1) Bu Yönerge hükümleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.
*İlgili Madde Hükmü Üniversitemiz Senatosunun (01.04.2015 tarih ve 07/10 sayılı Senato
Kararı) ile değiştirilmiştir.
** İlgili Madde Hükmü Üniversitemiz Senatosunun (14.08.2015 tarih ve 14/12 sayılı Senato
Kararı) ile değiştirilmiştir.

