T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte,
yüksekokul, meslek yüksekokulları bölüm ve programlarına yurtdışından öğrencilerin
başvuru, kabul ve kayıtlarında uygulanacak usül ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - 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 ile 21/01/2010
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan ilgili kararlara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - 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,
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Kayıt ve Kabul ile İlgili Genel Esaslar
Genel Şartlar
MADDE 4 – (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2012 tarih ve 2012/54 sayılı
kararı ile değiştirilmiştir.)
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 aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift
uyrukluların,
4) TC uyruklu olup, lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
5) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini

tamamlayan General Certificate of Education A Level “GCE AL” sınav
sonuçlarına sahip olanların başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan;
1) TC uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir
ülkede tamamlayanlar hariç),
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
General Certificate of Education A Level “GCE AL” sonucuna sahip olanlar
hariç),
3) Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını
KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
KKTC liselerinde bitirip General Certificate of Education A Level “GCE AL”
sonucuna sahip olanlar hariç),
5) TC uyruklu olup, lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların başvuruları kabul
edilmez.
Başvurunun şekli
MADDE 5 - (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/100 sayılı
kararı ile değiştirilmiştir.) Başvurulara ilişkin açıklamalar Düzce Üniversitesi internet
sitesinde duyurulur. Başvurular, Düzce Üniversitesi internet sitesinde elektronik ortamda
(online) yapılacak olup, başvuru evrakları Yönergenin 6. maddesinde belirtilen gerekli diğer
belgeler ile birlikte, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, Düzce Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta yoluyla gönderilir veya şahsen teslim edilir.
a) Adaylar 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 6 - (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/100 sayılı
kararı ile değiştirilmiştir.) 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 (Türkçe tercümeli) örneği,
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) Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin
Türkiye’deki noter yada ülkesindeki Konsolosluktan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği,

Mevcut sınav türleri ve koşulları:
SAT I

en az 1100 / 1600

GCE (A Level) Sınavı

en az 3 konuda A seviyesi puan

ACT (American College Test) sınavı

en az 24

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavları

tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80

Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 70/100

Uluslararası Bakalorya

Diploma notu en az 30

Abitur Sınavı

en fazla 3,5

Çin Halk Cumhuriyet’nde yapılan Üniversite Giriş
Sınavından (Gaokao)

başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden
en az 540,

İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan)

ortalaması en az 14/20

İran'da yapılan Pişdaneşgahi bitirme notu

ortalaması en az 15/20

Fransız Bakaloryası

Diploma notu en az 12

Matura

Belge sahibi olmak

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya
(Baccalaureate) Sınavından 240 üzerinden

başvurulan programın puan türünde en az 185

TCS Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları
Sınavı

Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 50 puan
alan adaylar

AFGANİSTAN: KONKUR General
(Afganistan Üniversite Giriş Sınavı)

State

Examination En az 250 puan alan adaylar

ARNAVUTLUK: Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity

En az 6 puan olan adaylar

AZERBAYCAN: TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite En az 300 puan alan adaylar
giriş sınavı
BAHREYN: Tawjahiya (Merkezi Lise Bitirme Sınavı)

En az 60 başarı notu olan adaylar

BANGLADEŞ: Higher Secondary School Certificate

En az 60 başarı notu olan adaylar

BEYAZ RUSYA: Belarus Central Testing Results

En az 350 puan alan adaylar

BELÇİKA: Diploma van hoger secundair onderwijs /
Certificat d'Enseignment Secondaire Superieur

Toplamda %70 başarı puanı olan adaylar

BREZİLYA: Concurso Vestibular

Toplamda %70 başarı puanı olan adaylar

CEZAYİR: Cezayir Bakaloryası

En az 11 puan alan adaylar

ÇEK CUMHURİYETİ: Maturitni Zkouška / Maturita

En az 3 puan alan adaylar

DANİMARKA: Studentereksamen (Student Examination),
Hojere Forberedeiseseksamen (Higher Preparatory
Examination), Hojere Handelseksamen (Higher
Commercial Exam), Hojere Teknisk Eksamen (Higher
Technical Exam)

En az 7 puan alan adaylar

ENDONEZYA: Ujian Akhir Nasional (UAN)

En az 60 puan alan adaylar

ESTONYA: Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School
Leaving Certificate

En az 3 puan alan adaylar

ETİYOPYA: Ethiopian Higher Education Entrance
Examination EHEEE

En az %70 başarı puanı olan adaylar

FİNLANDİYA: Ylioppilastutkintotodistus /
Studentexamensbetyg (national matriculation exam)

En az % 60 başarı puanı olan adaylar

GÜRCİSTAN: Sashualo Skolis Atestati (Secondary School
Leaving Certificate)

En az 6 puan olan adaylar

GÜNEY AFRİKA: South Africa Senior Certificate

5 konuda en az B notu olan adaylar

HİNDİSTAN: Class XII India HSSC / ISC

Toplamda % 80 başarı notu olan adaylar

HOLLANDA: VWO Certificate (Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs)

En az 5.5 puan alan adaylar

HONG KONG: Hong Kong Certificate of Education
Examination (HKCEE) / Hong Kong Advanced Level
Examination (HKALE)

En az 3 konuda matematik dahil en az B notu olan
adaylar

IRAQ: Al-Edadiyah/Al-Idadiyah

En az 70 puan alan adaylar

Sixth form baccalaureat

İRLANDA: Irish Leaving Certificate

En az 1’i Higher Level konularından olmak üzere en
az 5 konuda (Higher Level konuları için en az C1 notu,
diğer konular için en az C) notu olan adaylar

İSKOÇYA: Scottish Certificate of Education / Scottish
Qualifications Certificate veya Scottish Qualifications
Certificate / Scottish Certificate of Secondary Education

En az üç konuda Higher grade seviyesi olan adaylar

İSRAİL: İsrail Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) /
Mechina

Ortalama 7 notu olan adaylar

İSPANYA: Spain Titulo de Bachiller (LOGSE)

En az 6 notu olan adaylar

İSVEÇ: Sweden Fullstandigt Slutbetyg fran Gymnasieskolan Toplamda matematik dahil 10 (iyi) notu olan adaylar
(FSFG- Swedish school leaving exam)
İTALYA: Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria superior / Diploma di Maturita

En az 65 puan alan adaylar

İZLANDA: Iceland Stúdentspróf from gymnasium

En az 6 puan alan adaylar

JAPONYA: Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper
Secondary School Leaving Certificate

0rtalama 3 notu olan adaylar

KAMERUN: (British System) Cameroon GCE O

Toplam 5 konu ve A notu olan 2 konu olan adaylar

KAMERUN: (French System) Baccalaureat de
I'Enseignement Secondaire

En az 11 puan alan adaylar

KAZAKİSTAN: Kazakhstan National Test

En az 80 puan alan adaylar

KENYA: Certificate of Secondary Education

En az C+ olan adaylar

KIRGIZİSTAN: National Scholarship Test

En az 120 puan alan adaylar

LİTVANYA: Brandos Atestatas / Certificate of Maturity

En az 6 notu olan adaylar

LETONYA: Atestats par videjo izglitibu / Certificate of
Secondary Education

En az 6 notu olan adaylar

LÜKSEMBURG: Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires

45 puan alan adaylar

MACARİSTAN: Matura-Eerettsegi bizonyitvany

ABB veya BBB en az 4 notu olan adaylar

MALEZYA: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / STPM

En az iki dersten A notu olan adaylar

MALTA: Advanced Matriculation ( AM )

En az C notu olan adaylar

MEKSİKA: Bachillerato

En az 6 notu olan adaylar

MOĞOLİSTAN: Gerchilgee / School Leaving Certificate

En az 700 puan alan adaylar

MOLDOVA: Baccalaureat

En az 6 puan alan adaylar

MOLDOVA: Diplom ob Okoncanji Srednego Special'nogo
Ucebnego Zavedenija

En az 3 puan alan adaylar

NORVEÇ: Norwegian Upper Secondary School Leaving
Certificate- Vitnemal fra den Videregaende Skole

En az 3 puan alan adaylar

PAKİSTAN: Pakistan Higher Secondary School Certificate
HSSC

Başvurulan programla ilgili 3 dalda en az % 70 başarı
notu alan adaylar

POLONYA: Swiareckwo Dojrzalosci

En az 3 notu alan adaylar

PORTEKİZ: Concurso Nacional de Candidatura Do Ensino
Superior (National Entrance Exam), Pass Diploma de
Ensino Secundario

En az 16 notu olan adaylar

ROMANYA: Romanya Bakaloryası

En az 5,5 diploma notu olan adaylar

RUSYA: Russian National Final School Exam EGE

Toplam 4 konuda en az 280 puan alan adaylar

SENEGAL: Senegal Bakaloryası

En az 12 notu olan adaylar

SİNGAPUR: Cambridge General Certificate of Education
Ordinary and Advanced Levels (Cambridge GCE O ve A
Levels

En az 2 dersten A notu olan adaylar

SUUDİ ARABİSTAN: National Performance Test of the
Overall Capacity

En az 70 alan adaylar

ŞİLİ: Prueba de Selección Universitaria (PSU)

En az 600 puan alan adaylar

SRİ LANKA: Sri Lankan General Certificate of Education
examination results issued by the Department of
Examinations

AAA (Matematik dahil) olan adaylar

TANZANYA: Tanzania National Form IV Examination

En az 2 dersten A notu olan adaylar

TAYLAND: Matayom VI (Upper Secondary Education
Certificate)

En az 3 notu olan adaylar

TUNUS: Baccalaureat d l’enseignement secondaire

En az 10 puan alan adaylar

UGANDA: Uganda Advanced Certificate of
Education(UACE), Cambridge Overseas Higher School
Certificate and East African Advanced Certificate of
Education / East African Certificate of Education or School
Certificate (EAC)

"O" notuyla minimum 5 alanda başarılı olan alan
adaylar

UKRAYNA: Ukrainian External Independent Testing

İkisi başvurulan alanla ilgili olmak üzere üç sınav
ortalamasının en az 150 olan adaylar

VENEZUELLA: Bachiller en Ciencias Or en Humanidades
(Secondary School Diploma in the Sciences or Humanities

En az 13 notu olan adaylar

VİETNAM: The School Leaving Examination (Ky Thi
TotNghiep Pho Thong Trung Hoc)

En az 6,5 puan alan adaylar

YENİ ZELANDA: New Zealand University Entrance
Bursaries and Scholarship Exam)

En az 275 puan alan adaylar

YUNANİSTAN: Apolytirion of Lykeo / Secondary School
Leaving Certificate

En az 12 başarı puan alan adaylar

ZAMBIA: Zambia School Certificate (ZSC)

Kimya, Fizik ve Matematik dahil 6 akademik alanda
en az puan alan adaylar

Ortaöğretim Diploma Notu

Uluslararası, kendi ülkelerin bölgesel sınavlardan
herhangi birinden istenen başarıyı elde edemeyen
veya sınav puanı bulunmayan adayların ortaöğretim
mezuniyet notunun en az 100 üzerinden 70 not
eşdeğeri başarı ile mezun olmaları gerekir.

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve/veya katıldığı Uluslararası Bilim
Olimpiyatlarında

Altın, gümüş veya bronz madalya alan adaylar

Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavları

Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavları en az 50
puan alan adaylar

e) Yukarıdaki listede yer almayan sınavların sınav sonuç belgesine sahip adayların başvuruları
ilgili akademik birim komisyonu tarafından değerlendirilir.
f) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter ya da konsolosluk
onaylı örneği.
g) Vesikalık fotoğraf (1 Adet)
Değerlendirme
MADDE 7 – (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2012 tarih ve 2012/54 sayılı
kararı ile değiştirilmiştir.)
(1) Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği
akademik birim komisyonları tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(2) Öncelikle, 6. maddede tabloda belirtilmiş ülkelerin kendi ulusal sınavları,
uluslararası sınavlar ve üniversiteler tarafından yapılan yabancı uyruklu kabul sınavları en
yüksek 100 (yüz) puan esas alınarak yüzlük sisteme çevrilir. Bu şekilde hesaplanan puanları
ve tercihleri dikkate alınıp değerlendirme yapılarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Daha
sonra ortaöğretim not ortalamaları ile başvuruda bulunanlar aynı şekilde tercihlerine göre
kalan kontenjanlara yerleştirilir.
(3) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ortaöğretim başarı
puanına, tekrar eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(4) Birden fazla program/bölüme kabul edilen aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate
alınarak sadece bir program veya bölüme yerleştirilir.
(5) Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 12.09.2014 tarih ve 2014/167 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) 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. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
(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) Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 12.09.2014 tarih ve 2014/167 sayılı kararı ile
eklenmiştir.) 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 Senato tarafından belirlenir.

Sonuçların duyurulması
MADDE 8 –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 gönderilir.
Kesin kayıt
MADDE 9 – (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 6
ncı maddesinde belirtilen başvuru için verilen belgelerin aksi belirtilmediği sürece asılları
ile birlikte;
a) Pasaport’un kimlik bilgileri ve öğrenim meşruhatlı vizenin bulunduğu sayfalarının
noter veya Konsolusluk onaylı örneği,
b) Lise veya dengi diplomasının TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak denklik
belgesinin aslı,
c) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2012 tarih ve 2012/54 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir.)
ç) Öğrencinin maddi imkanlarının yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan
sağlamasını temin etmek amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği maddi güvence
miktarını gösterir belgelerin aslı,
d) TC vergi dairelerinden alınmış vergi kimlik numarası,
e) 4 adet vesikalık fotoğraf, ile kesin kayıtlarını şahsen yaptırırlar.
f. (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2012 tarih ve 2012/54 sayılı kararı ile
eklenmiştir.) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu
g. (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2012 tarih ve 2012/54 sayılı kararı ile
eklenmiştir.) Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak öğrenci vizesi,
(2) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 12.09.2014 tarih ve 2014/167 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 16.05.2012 tarih ve 2013/58 sayılı kararı
ile değiştirilmiştir.) 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. Türkçe Öğretim
Merkezinden (TÖMER) alınan Türkçe başarı belgesi Ek-2’de belirtilen Türkçe yeterlilik

düzeyi değerlendirme tablosuna göre Türkçesi yeterli 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 Türk Dili
Bölümü tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Sınavda 100 üzerinden
en az 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. 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. Bir yıl süre içinde Türkçe yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler tüm öğrenim
haklarını kaybederler ve kayıtları silinir.
Sınavlar ve geçerlik süreleri
MADDE 10 – (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2012 tarih ve 2012/54 sayılı
kararı ile değiştirilmiştir.) Adayların başvurularının değerlendirilmesinde lise bitirme sınavları
statüsünde olan (Abitür, International, Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine
bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT,
GAOKO vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

Belgeler ile ilgili işlemler
MADDE 11 – 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 12 - 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 12 – 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 13 - 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.
Yürürlük
MADDE 12 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 13 - Bu yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK-2 (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 12.09.2014 tarih ve 2014/167 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.)
Türkçe Yeterlilik Düzeyi Değerlendirme Tablosu :
TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK DÜZEYİ
A
B

ADP (*) TÜRKÇE DİL YETERLİLİK
DÜZEYİ
C1
B2

B

B1

C
C

A2
A1

AÇIKLAMALAR
Türkçe yeterli
Türkçesi kısa zamanda yeterli
duruma gelebilir
Türkçesi kısa zamanda yeterli
duruma gelebilir
Türkçe yetersiz
Türkçesi hiç yok

(*) : Avrupa Dil Portfolyosu
Başarı Düzeyi : Öğrenime başlayabilmesi için Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi en az “B” / ADP
Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi “B1” olması gerekir.

