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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitenin önlisans ve lisans
programlarına uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına
uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili başvuru koşulları, seçme-yerleştirme ve kayıt işlemleri
ile ilgili tüm süreçleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine, Yükseköğretim Yürütme
Kurulunun “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları”na ve Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a)ABITUR: Almanya’da uygulanan yükseköğretim lisans programlarına giriş sınavını,
b)Aday: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uluslararası öğrenci statüsünde
Üniversiteye başvuru yapan kişiyi,
c)Bakalorya: Üniversitelere girebilmek için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk
sınavı.
ç) Başvuru Sistemi: Uluslararası öğrenci adaylarının DPÜ’ne başvuru için kullandığı
sistemi,
d)Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
e)DPÜYÖS: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
f)DPÜ TÖMER: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
g)DPÜYÖS YETENEK SPOR: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi için Yurtdışı Öğrenci Seçme Özel Yetenek Sınavını,
ğ)DPÜYÖS YETENEK GSF: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi için Yurtdışı Öğrenci Seçme Özel Yetenek Sınavını,
h)GCE AL: The General Certificate of Education Advanced Level - İleri Düzey
Eğitim Genel Sertifikası,
ı)K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
i) Merkez: Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini
(ULMER),
j)Müdür: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünü,
k)Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
l)SAT-I: (Scholastic Aptitude Test), Amerika’da uygulanan üniversiteye giriş
sınavını,
m)Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
n) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
o)TQDK: Azerbaycan'da TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı
ö)Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
p)Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r)Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru esasları
MADDE 5 – (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları
koşuluyla,
a) Başvurusu kabul edilecek adaylar:
1) Yabancı uyruklu olanlar,
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 belgeleyenler, (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 T.C. vatandaşlığına
geçenler/ bu durumdaki çift uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
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
olanlar veya sahip olacak olanlardır.
b) Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (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) Birinci fıkranın (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu
T.C. olan çift uyruklular, (birinci fıkranın (a) bendinin 4 numaralı alt bendindeki şartları
sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (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 öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya birinci fıkranın (a) bendinin 2
numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklulardır.
Kontenjanların Belirlenmesi, Öğrenim Ücretleri ve DPÜYÖS
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim Kurulunca yurtdışından uluslararası öğrenci alımı
için onay verilen ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak
Uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Merkezin
önerisi ile Üniversite Senatosunda karara bağlanarak YÖK tarafından çıkarılan kılavuzda
yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur.
(2) YÖK tarafından onay verilen programların öğrenim ücretleri Cumhurbaşkanlığı
Kararı çerçevesinde merkezin önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Üniversitemize Uluslararası Öğrenci kontenjanı ile kayıt yaptırdıktan sonra Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen uluslararası öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenen öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.
(3) YÖK tarafından onay verilen Uluslararası öğrenci kontenjanları ve öğrenim
ücretleri Merkezin web sayfasında ilan edilir.
(4) Merkez tarafından hazırlanan Akademik takvim, Üniversite Senatosuna sunulur.
Senatoda onaylanan akademik takvim merkez web sayfasında ilan edilir.
(5) Akademik takvime göre DPÜYÖS tarihleri belirlenir. Yabancı öğrenci sınavının
hangi merkezlerde yapılacağı, sınav ile ilgili tüm işlemler Yönetim Kurulu’nun önerisi ile
Üniversite Senatosunda kararlaştırılır. DPÜYÖS sınavı aynı yıl içinde birden fazla yapılabilir.
Sınav ücretleri Merkezin önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(6) Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon ücreti Merkezin önerisi ile Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(7) Üniversite Senatosunda belirlenen sınav tarihleri ve sınav merkezleri, Merkez
web sayfasında ilan edilir. Sınavlara başvurular online olarak alınır. Ön kayıtlar, başvuran
öğrenci adayının beyanına göre yapılır.
(8) Sınavlara başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin en az Lise veya Dengi
okul mezunu veya bu okulların son sınıf öğrencisi olmaları gerekir.
(9)
DPÜYÖS sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler merkez yönetim kurulu kararı ile
merkez tarafından gerçekleştirilir.
(10) Sınav sonuçları akademik takvime uygun olarak merkez web sayfasından ilan
edilir.
(11) DPÜYÖS Sonuç Belgesi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıl geçerlidir.
Başvuru ve Başvuruda Esas Alınan Puan Türleri
MADDE 7 – (1) Üniversiteye uluslararası öğrenci kontenjanından öğrenci adayı
olarak başvuru, merkezin başvuru sisteminden yapılır ve beyan esasına dayanır.

(2) Üniversiteye uluslararası öğrenci kontenjanından öğrenci adayı olarak başvuruda
bulunacaklar için kabul edilen sınavlar/puan türleri ve minimum başvuru puanları aşağıda
Tablo 1’de belirtilmiştir. Tabloda; üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik
süresi 2 (iki) yıl, lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerliliği ise süresizdir.
(3) Tercih başvurusunda bulunan adayların başvurularının ön incelemeleri Merkez
tarafından yapılır. Başvurusunda eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınır ve
bu adaylara eksik bilgi ve belgelerini tamamlamaları için Yönetim Kurulu tarafından ek süre
verilir. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvurular iptal edilir.
(4) Başvuru sistemi üzerinden yapılan başvurularda, verilen bilgiler doğru kabul
edilir. Ancak, değerlendirme ve kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı,
yanlış bilgi veya sahte evrak verdiği tespit edilenlerin kayıt işlemleri iptal edilir. Gerekli
yasal işlemler başlatılır.
(5) DPÜYÖS Yetenek sınavları, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar
Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmek isteyen adayların, ilgili alandaki
yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan sınavdır. DPÜYÖS Yetenek sınavları, Rektörlükçe
belirlenen tarihlerde ilgili birim tarafından hazırlanır ve uygulanır. Özel Yetenek Sınavı ile
öğrenci alan programlara başvuracak adayların başvuru için, Tablo 1’de belirtilen taban
puanlarından birine sahip olmaları gerekmektedir

Tablo 1 –Uluslararası Öğrencilerin Yerleştirme Puanlamaları Hesaplamasında
Kullanılan Bilgiler ve Geçerliliği Kabul Edilen Sınav/Diploma/Sertifikalar
Katsayı Min.
Maks.
SINAVIN/DİPLOMANIN/SERTİFİKANIN
λ
Puan
Puan
ADI
1
2

DPÜYÖS (Kayıt Yapılacak Yılın Sınavı)
SAT I (Critical Reading + Mathematics)

3
4

ABITUR
DPÜYÖS (Kayıt Yapılacak Yıldan bir
önceki Yıla ait Sınav)
Diğer Üniversitelerin Üniversitemizce
tanınan YÖS sınavları (son iki yıla ait) (100
üzerinden)
Diğer Üniversitelerin Üniversitemizce
tanınan YÖS sınavları (son iki yıla ait) (80
üzerinden)
Ortaöğretim (lise) Not Ortalaması (100’lük
Sistem)
Ortaöğretim (lise) Not Ortalaması
(5’lik Sistem)
Uluslararası Bakaloryalar
TQDK

5
6
7
8
9
10

1.0

40

100

1.0
1.0
0.75

1000
4
50

1600
1
100

0.75

50

100

0.75

40

80

0.75

50

100

0.75
0.80
0,65

2.5
8
400

5
20
700

(6) Tablo1’de belirtilen ve kabul edilen sınav/puan türlerinin, öncelik sıralarının,
eklenecek ve çıkarılacak puan türlerine karar verilmesi ve puanlandırılması vb. hususlarda
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ilgili kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda
başvuru sürecinde merkez web sitesinde ilan ederek değiştirme hakkı bulunmaktadır.
(7) Uluslararası Öğrencilerin Yerleştirilme puanları Tablo 1’de yer alan “λ, Min.
Puan, Maks. Puan” değerleri ve ilgili sınavdan/sertifikadan öğrencinin aldığı “Puan”
değerinin aşağıdaki formüle yerleştirilmesi ile hesaplanır:

Yerleştirme Puanı = 40 + (100 λ – 40) x (Puan – Min. Puan) / (Maks. Puan – Min.
Puan)
(8) Tercih başvuruları online olarak alınır. Aday öğrenci en fazla 5 programa
müracaat edebilir.
(9) Öğrenciler istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere program değişikliği
yapabilirler. Program değişikliği için ilk başvuruda izlenen yol takip edilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine başvuran uluslararası öğrenci
adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi Yönetim Kurulu
tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, adayların 7. maddede belirtilen sınavlardan aldıkları
puanları veya ortaöğretim başarı puanlarını dikkate alır. Başvuru koşullarını taşımayan
adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak
yerleştirme için adaya hak tanımaz. Yönetim Kurulu, kontenjanları doldurup doldurmamakta
serbesttir.
(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi, 1. fıkradaki ölçütlere göre yapılır.
(3) Yönetim Kurulu, nitelikleri uygun olan adaylar içerisinden kontenjan sayısı kadar
asil adayları belirler ve başvuru sistemi üzerinden ilan eder. Boş kalan kontenjanlara
kontenjanlar doluncaya kadar başvuru süresi dışında da yerleştirme yapılabilir.
Yerleştirmelerde puan ve tercih üstünlüğü dikkate alınarak, Tablo 1 dışında da ortaöğretim
başarı puanına göre yerleştirme yapılabilir.
(4) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran Uluslararası öğrenci
adaylarının ilgili programlara kabul edilmeleri halinde ön kayıtları alınır. Bu adayların ilgili
birimin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıtları yapılır.
(5) Yerleştirmede kullanılacak puan türleri yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek
değerlendirmeye alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirme ve Kesin Kayıt İşlemleri
MADDE 9 – (1) Uluslararası öğrencilere yönelik DPÜYÖS, başvuru, tercih,
yerleştirme, kabul mektubu vb. işlemler başvuru sistemi üzerinden düzenlenerek ilan edilir.
(2) (Değişiklik: 07/10/2021 tarihli 38 sayılı Senato Kararı) Üniversitemiz
programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar için Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon
ücretini ödedikten sonra kabul mektubu düzenlenir ve söz konusu ücreti Merkez tarafından
belirlenen tarihler içerisinde yatırmayan öğrencinin yerleştirilmesi iptal edilir.
(3) (Değişiklik: 07/10/2021 tarihli 38 sayılı Senato Kararı) Aday öğrenci Rehberlik
Danışmanlık ve Oryantasyon ücretini yatırarak öğrenci olmaya hak kazanır.
Öğrenim/TÖMER/Rehberlik Danışmanlık ve Oryantasyon ücretini yatıran öğrencilere
otomasyon sistemi üzerinden öğrenci belgesi düzenlenir. Öğrenciler kabul mektubu ve öğrenci
belgelerini ülkemize gelebilmek için vize başvurusunda kullanabilirler.
(4) Yönetim Kurulu, Kabul Mektubunda belirtilen tarihler içerisinde kayıt şartlarını
yerine getirmeyen adayların yerleştirmelerini iptal edebilir.
(5) Yükseköğretim Kurulu’nun, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları
Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeleri’nin 3. Fıkrasına istinaden Yönetim Kurulu
Kararı ile ara dönemde başvuran öğrencilerin durumları incelendikten sonra başvuru şartlarını
sağlayan adaylara bir önceki yıldaki üniversitemizin yurtdışından öğrenci kabul kontenjanın
1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “kabul mektubu” verilebilir.

(6) Değerlendirmede yerleştirme puanının eşit puan olması durumunda diploma puanı
yüksek olan, diploma puanı eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(7) Yerleştirmelerde yönetim kurulu tarafından bir birime başvuran aynı ülke uyruklu
öğrencilerin kabulünde sınırlama getirilebilir. Ancak kontenjanın dolmaması halinde bu kural
dikkate alınmaksızın yerleştirme yapılabilir.
(8) Kesin kayıtlar, Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen yerleştirme takvimi
çerçevesinde yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. Şahsen gelemeyen adaylar
T.C. Noterlerinden ve/veya T.C. Konsolosluklarından vekâlet verecekleri kişi aracılığıyla
kayıtlarını yaptırabilirler. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz. Ön kayıt işlemleri,
Merkez tarafından yürütülür.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE 10 – (1) Kayıt işlemleri Merkez tarafından yapılır. Eksik evrak ile başvuran
öğrenciler için ek süre verilebilir. Bu ek sürenin hangi şartlarda ve ne kadar bir süreyi
kapsayacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi içerisinde kesin kayıt için gerekli
belgeleri teslim etmeyen adayların kaydı silinir ve aday bundan dolayı herhangi bir hak talep
edemez. Kesin kayıt için aşağıdaki evraklar istenir:
a) Diploma Denklik Belgesi: Ortaöğretim (Lise) Diplomasının, Türk Liselerinden
alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (ya da T.C.
Büyükelçiliğinden ve Konsolosluklarından) veya Üniversitelerarası Kurul’dan alınan belge
(T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Liselerinden mezun olan adaylarda Diploma Denklik
Belgesi aranmamaktadır).
b) Diploma: Lise diplomasının aslı ve çevirisi (Türkiye Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı olmalıdır. T.C. Noterlerinden onaylı Diplomalar da geçerlidir).
c) Not Durum Belgesi (Transkript): T.C. Liselerinden mezun olmayan adaylar için
T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış sureti gerekmektedir (Transkriptin
ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçeye çevrilmiş onaylı
kopyasının da transkripte eklenmesi gerekir). T.C. Noterlerinden onaylı Not Durum Belgeleri
de geçerlidir (Not Dökümünün Detaylı Bir Şekilde Diploma Üzerinde Verildiği Durumlar
Hariç).
ç) Sınav Sonuç Belgesi: Sınav Sonuç Belgesinin aslı, Ulusal ve Uluslararası sınav
sonuç belgelerinin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış
aslı ve Türkçe çevirisi, Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan Üniversitemizce
tanınan sınavlar için, sınavı yapan Üniversite tarafından düzenlenmiş, onaylı belge (imzalı ve
mühürlü sınav sonuç belgesi) (Eğer Aday Tablo 1’deki veya Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği
Herhangi Bir Sınav Puanı ile Yerleşmişse).
d) Pasaportun fotokopisi.
e) Sağlık Sigortası: Öğrenci, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. sağlık sigortasına sahip
olduğuna dair belgeyi teslim etmek zorundadır.
f) Varsa Uluslararası geçerliliği olan, Yabancı Dil belgesinin T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı sureti.
g) Varsa Türkçe dil düzeyini gösterir belge.
ğ) Fotoğraf: İki (2) adet biyometrik fotoğraf.
h) İkametgâhı ile ilgili beyanı: Öğrenci kayıt işlemi bittikten sonra, öğrenci belgesi
ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ ne müracaat ederek, kendisine verilen ve öğrenim süresi
boyunca kullanacağı Yabancı Kimlik Numarası ile ikamet belgesini en geç 2 ay içerisinde
teslim etmek zorundadır.
ı) Oryantasyon Belgesi: Üniversite tarafından yapılacak oryantasyon eğitimi
sonrasında verilecek belge.
i) Maddi Durum Belgesi: Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı

sağladığını taahhüt eden belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır.
Türkçe Yeterlilik Düzeyi
MADDE 11– (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların
kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe
Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış oldukları Türkçe
Yeterlilik sınavlarından yeterli puan almaları ve bunu kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri
gerekir. Ortaöğretimini T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan
adayların ve Eğitim dili Türkçe olan liselerden mezun olmuş adayların Türkçe düzeyleri için
belge aranmaz. İbraz edilen Türkçe yeterlilik belgelerinin son 2 yıl içerisinde alınması
gerekir. Daha önce T.C. üniversitelerinde eğitim görmüş adaylar için 2 yıl sınırlaması
aranmaz.
(2) Üniversitemiz programlarında eğitim öğretime başlayabilmek için Türkçe dil
seviyesinin Avrupa Birliği Dil Portfolyosu (Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre B2
seviyesinde olması gerekir.
(3) Eğitim dili Türkçe olan programlara kaydolan öğrenciler, B2 düzeyinde bir
Türkçe yeterlilik belgesi ibraz etmemeleri halinde, DPÜ TÖMER tarafından düzenlenecek
olan Türkçe Yeterlilik Sınavında aldıkları sonuca göre eğitim öğretime başlarlar. Türkçesi
yeterli olmayan aday bir yıl süreyle Türkçe hazırlık okumak üzere DPÜ TÖMER’e kayıt
yaptırmak zorundadır.
Yabancı Dilde Yeterlilik
MADDE 12 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi yapan programlara kabul
edilen adaylar Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş yeterli puana sahip
Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında ibraz etmelidirler. Bu
belgeleri ibraz etmeyen adaylar DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar.
(2) Aday, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olursa, DPÜ Yabancı Diller
Yüksekokulunda Yabancı Dil Hazırlık öğrenimine devam eder.
(3) Ara dönemde zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi yapan programlara kabul
edilen adaylar DPÜ DİLMER tarafından düzenlenen hazırlık programına katılmak
zorundadırlar. Bu program sonunda DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler ilgili programda ders kaydı
işlemlerini yaptırabilirler.
(4) Türkçe ve İngilizce (DİLMER) Hazırlık öğrenimi aynı yıl içerisinde alınabilir.
(5) İki yıl içerisinde Türkçe ve İngilizce hazırlık eğitimini tamamlayamayan
öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
Uluslararası Öğrenci Ders Kayıt İşlemleri
MADDE – 13 (1) Uluslararası öğrencilerin yerleştirildikleri bölümde her türlü iş ve
işlemini takip etmek üzere her birim için Uluslararası Öğrenci Koordinatörü görevlendirilir.
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü her bölüm için bölüm başkanlıklarının önerisi ve Fakülte
Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek Merkeze bildirilir.
(2) Üniversitemize yeni kaydolan Uluslararası öğrencilerin akademik
danışmanlığını her programdaki Uluslararası Öğrenci Koordinatörü yürütür.
(3) (Değişiklik: 07/10/2021 tarihli 38 sayılı Senato Kararı) Üniversitemize yerleşen
uluslararası öğrencilerden birinci sınıf olan ve kayıt yenileme tarihlerinde ders kaydı
yapmayanların Güz Yarıyılı için ilk ders kayıtları, Akademik Takvimde belirtilen derslerin
başlama tarihinden itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar yapılabilir. Bahar Yarıyılı ders

kayıtları için son tarih Akademik Takvimde belirtilen mazeretli kayıt başvuru tarihleridir.
Öğrencilerin devam süresi ders kaydı yapıldığı günden itibaren hesaplanır.
(4) Üniversiteye 3. Fıkrada belirtilen ders kayıt sürelerinden sonra kabul edilen ve
Türkçe Yeterlilik sertifikasına sahip olan öğrenciler kayıt yapıldıkları dönemde akademik izinli
sayılırlar. Bu süre öğrencilik süresinden sayılmaz.
(5) Akademik izinli sayılan öğrenciler, ikamet izinleri için Kütahya İl Göç İdaresine
bildirilir.
(6) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan uluslararası
öğrenciler Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.
(7) Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin derslere devam zorunluluğu
vardır.
Disiplin İşleri
MADDE – 14: Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali hükümler
MADDE 15 – (1) Alınacak sınav cari hizmetleri maliyet bedeli, rehberlik,
danışmanlık ve oryantasyon bedeli 2547 Sayılı Kanun 58. Maddesine göre Merkez tarafından
ilan edilen kurumsal hesaplara yatırılır.
(2) Uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri mevzuata uygun olarak Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenir.
(3) Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına
geçen uluslararası öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretini
ödemeye devam ederler.
(4) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve Türkçe Yeterlilik Sertifikasına sahip
olmayan öğrenciler üniversite öğrenim ücretini yatırmazlar. Bu öğrencilerin kesin kayıtları
DPÜ TÖMER tarafından ilan edilen Türkçe Yeterlilik Sınav ücretini yatırmaları ile yapılır.
Yeterli düzeyde Türkçe bilgisine sahip olan öğrenciler, DPÜ TÖMER tarafından yapılan
Türkçe Yeterlilik Sınavına girerler. Başarılı olmaları halinde üniversite öğrenim ücretini
yatırarak bölümlerine geçebilirler. Başarısız olan adayların sınav ücreti DPÜ TÖMER eğitim
öğretim ücretinden düşülerek Türkçe dil kursuna kayıtları yapılır.
(5) Üniversitemizce yapılan DPÜYÖS ve başvuru sürecindeki ödemeleri yapan
adaylardan; kayıt sildiren, başvurusunu geri alan, sınava girmeyen, herhangi bir programa
yerleşemeyen adaylara iade yapılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer hükümler
MADDE 16 – (1) Yurtdışından kabul edilen öğrenciler, eğitim-öğretim ve sınav ile
ilgili konularda, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği” hükümlerine tabidirler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir belge veya eylem ile
Üniversiteyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir ve bu adayların kayıtları
yapılmış olsa bile iptal edilir. Gerekli yasal işlemler başlatılır.

(3) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri e-posta
adresine veya merkezin web sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik
adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine tebligat
yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Öğrencinin beyan ettiği iletişim
bilgilerini değiştirmesi halinde on beş gün içinde gerekli iletişim bilgilerini Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinde güncellemekle sorumludur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 18 – (1) 13/08/2020 tarihli ve 34 sayılı Senato toplantısında kabul edilen
“Dumlupınar Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönergeye ait hükümler, Rektör tarafından yürütülür.

