T.C.
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE
(Yüksekokul Kurul Tarihi: 10.02.2014, Sayı: 2014-5)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’na
yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – Bu yönerge, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda önlisans düzeyinde
yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili diğer
konuları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin
2922 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 06.01.2010
tarihli kararı ve 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında kabul edilen
Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönergede geçen;
a) Yüksekokul: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nu,
b) Müdür: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü,
c) Yüksekokul Kurulu: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kurulu’nu,
(d) Yönetim Kurulu: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nu,
(e) Öğrenci İşleri Birimi: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ni
(f) Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Yurtdışı
Öğrenci Kabul Komisyonu’nu,
(g) Program: Önlisans düzeyindeki diploma programını,
(h) FSTMYO YÖS: Faruk Saraç Tasarı Meslek Yüksekokulu Yurt Dışından Öğrenci Seçme
Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı
Kontenjanların Belirlenmesi
MADDE 5 – (1)Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’na yurt dışından kabul edilecek
öğrencilere ilişkin kontenjanlar, her yıl Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenerek
onaylanmak ve yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.
(2) Kontenjanlar bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nda yer alan programların kontenjanlarının %50’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.
İlgili yılda ilk defa öğrenci alacak programlar için ÖSYS kontenjanları ile birlikte önerilmesi
halinde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı belirlenebilir. ÖSYS Ek Yerleştirme İşlemleri
sırasında ilk defa öğrenci alacak programlara yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı verilmez.
(3) Belirlenen ve ilan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması
halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların, bu maddenin 2. bendindeki sınırları
aşmamak kaydıyla diğer program kontenjanlarına aktarılmasına Yüksekokul Kurulu karar
verebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Kabul ve Kayıt
Başvuracak Adaylar
MADDE 6 – (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 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 TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların,

(d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dâhil)
(e) 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 olan
veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilir.
(2) Adaylardan;
(a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
(b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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) 6. maddenin 1/b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç)
(d) Uyruğundan birisi KKTC 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),
(e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6. maddenin 1/b bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
MADDE 7 – Adaylar, şu belgelerle başvurularını yaparlar;
(a) Lise diplomasının noter ya da Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe örneği Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olduklarını
gösteren resmi bir belge(geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Geçici
mezuniyet belgesinin orijinali sunulmalıdır. (Adayların lise diplomalarının aslı ve Türk
liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan

ya da ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden alınabilecek "Denklik Belgesi" başvuru
sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır),
(b) Meslek Yüksekokulu’na başvuru formu,
(c) Not Belgesi (Transkript) - Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise
müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerinin noter ya da Türkiye Dış
Temsilciliklerinden onaylı olarak Meslek Yüksekokulu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Not
belgeleri Türkçe değilse, Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği de not belgesi ile birlikte teslim
edilmelidir,
d) Sınav sonucu - Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav
sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
örneği.
(e)Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe
örneği.
(f) Başvuru yapan adayın vesikalık fotoğrafı, 2 tane.
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu YÖS
MADDE 8 (1) FSTMYO Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (FSTMYO YÖS) her yıl
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen tarihte yapılır.
(2) FSTMYO YÖS, FSTMYO YÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen üç kişiden oluşur.
(3) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların sınav salonlarının belirlenmesi
ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı komisyon kararları doğrultusunda yürütülür.
(4) FSTMYO YÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen iki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(5) FSTMYO YÖS sınav ücreti Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından her yıl
belirlenir.
(6) Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı FSTMYO bünyesinde yapılmaması durumunda
Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
(AnadoluYÖS) veya İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan Yurt Dışından Öğrenci Seçme
Sınavı (İÜYÖS) kabul edilir ve ilgili sınavlarda belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak
şartı aranır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi akademik
takvimde belirlenen süreler dâhilinde Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından
gerçekleştirilir. Uluslararası İlişkiler Koordinatörü’nün doğal üyesi olduğu ilgili komisyon
ayrıca Yüksekokul Müdürü tarafından atanacak iki akademik personel de dâhil olmak üzere
üç üyeden oluşur.
(2) Yurtdışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini
sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarı her yıl
Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Maddi imkânların yeterliliği değerlendirme işlemleri
sırasında Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından dikkate alınır.
(3) Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar
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(www.faruksarac.edu.tr) ilan edilir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile
diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Yurtdışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde,
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavı statüsünde olan
sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde
sınırlama yoktur. Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süreleri iki
yıldır.
(5) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği Yüksekokul Kurulu
tarafından belirlenir. Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim (lise) not ortalamaları
en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilerek yüzlük sisteme çevrilir.
(6) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, sırasıyla Ortaöğretim Başarı Puanına
ardından Türkçe Dil Seviyesine bakılır. Eşitliğin devam etmesi durumunda adaylardan küçük
yaştakiler öncelikli olacak şekilde yerleştirme işlemi yapılır.

Kabul
MADDE 10 – (1) Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu’nun hazırladığı öneri Yüksekokul
Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere Öğrenci İşleri Birimi
tarafından “Kabul Mektubu” veya eşdeğer bir belge gönderilir. Adaylar, bu kabul mektubu ile
birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Dış Temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunanlar
ise İl Emniyet Müdürlüklerinden “Öğrenim Vizesi” alırlar. Kaydolan öğrenciler ile ilgili
bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
(2) Başvuru şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(3) Yüksekokul dolmayan kontenjanları başka programlara 5. maddenin 3. bendindeki esasları
göz önüne alarak aktarabilir.
(4) Yüksekokul kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(5) Değerlendirme sonucunda kesin kayıta hak kazanan öğrenciler Yüksekokul internet
sayfasında (www.faruksarac.edu.tr) ilan edilir.
(6) Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri
değerlendirmeye alınmaz.
Eğitim-Öğretim Dili ve Dil Seviyesi
MADDE 11 – (1) Meslek Yüksekokulu programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Kabul edilen
yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, meslek yüksekokulu tarafından yapılan yazılı
ve sözlü Türkçe Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Türkçe Dil Seviyesi başarısız olan
adayların kayıt hakları saklı tutularak en fazla bir yıl içerisinde yeterli düzeyde Türkçe
öğrendiklerini, Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olarak belgelendirdikleri takdirde
kayıtları yapılır. Aksi takdirde saklı tutulan kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt sırasında
Türkçe Dil Seviyesi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe Seviyeleri “Türkçesi
Yetersiz” kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.
(2) Meslek Yüksekokuluna kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Faruk
Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Türkçe yeterlilik sınavı ile Türk
Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri tarafından açılan veya Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve Kuruluşları tarafından
açılan Türkçe kurslarından (100’lük sistemde) 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olan
ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet
sınavlarından (100’lük sistemde) 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan aldığını
belgelendiren öğrenciler, Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan Türkçe düzey belirleme
sınavından muaf sayılırlar.
Katkı Payı ve Mali Güvence
MADDE 12 – (1) Yabancı öğrencilerden alınacak Öğrenim Ücretleri, Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Öğenim Ücretleri sadece eğitim ücreti olup barınma, beslenme ve kitap
giderlerini kapsamaz.
(2) Yurtdışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini
sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarı her yıl
Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Sağlık Giderleri
MADDE 13 – Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak
sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.
Kayıt
MADDE 14 - Adaylar, şu belgelerle kayıtlarını yaparlar;
(a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe
örneği,
(b) Lise diplomalarının aslı ve Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren
ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden
alınabilecek "Denklik Belgesi",
(c) Not Belgesi’nin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı
Türkçe örneği,
(d) Resmi Kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki
Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe örneği,
(e) Öğrenim Ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
(f) Banka Hesap Belgesi, (Ülkemizde yükseköğrenimini sürdürecek maddi gücünün olduğunu
gösteren bir banka hesabının bulunduğunu ve bu hesapta yıllık geçimini sağlayabilecek
Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen tutarın olduğunu gösterir belge)
(g) Ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunanların ise İl Emniyet
Müdürlüklerinden alacağı Öğrenci Vizesi.
(h) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin (varsa) ve Türkçe Yeterlilik
Belgesinin aslı veya Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
(i) 4 tane vesikalık fotoğraf.
Ek Hükümler
MADDE 15 – (1) Yurtdışından kabul edilen öğrenciler eğitim öğretimleri ile ilgili konularda
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem görürler.
(2) Bu yönergenin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda; ilgili
Kanun, Yönetmelikler, Yükseköğretim Genel Kurul Kararları ve Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 16 – Bu yönerge, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun
10.02.2014 tarihli toplantısının 2014/5 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 2014-2015 eğitim
öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – Bu yönerge hükümlerini Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü
yürütür.

