
MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ 

YURT DIġINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN 

YÖNERGE 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
  MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin önlisans ve 

lisans programlarına yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul 

koşullarını belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde önlisans ve lisans 

düzeyinde öğrenim görmek isteyen, yurt dışından kabul edilecek, yabancı uyruklu öğrencilere 

uygulanacak hükümleri kapsar.  

 

Dayanak  
MADDE 3- (1)  Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 17/ 03/ 2010 tarihli 

toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4- (1)  Bu yönergede geçen; 

a) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulu’nu, 

b) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

  c) Senato :  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nu, 

     ç) TC : Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

    d) TDB : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü’nü,  

  e) Üniversite : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni, 

  f)  YDB : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümü’nü, 

  g) Yönetim Kurulu : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,  

    ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Yurt DıĢından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne ĠliĢkin Esaslar  

 

Kontenjan 

MADDE 5- (1) Yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve 

lisans düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına ayrılacak 

kontenjanlar Senato kararıyla belirlenir. 

(2) Senato kararı ile belirlenen kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilir. 

(3) İlan edilen kontenjanların dolmaması halinde, gerek görüldüğünde, ikinci ve üçüncü ek 

yerleştirme yapılabilir. Boş kalan kontenjanlar, YÖK onayı ile, kontenjan sayısından fazla başvuru 

olan önlisans ve lisans diploma programlarına ilave edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilir. 

 

Genel koĢullar  

MADDE 6 – (1) BaĢvuruları kabul edilecek adaylar:  

Üniversite’nin yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği ilan edilen programlara, 

ilanda belirtilen sınavların birinden asgarî puanı sağlayan; lise son sınıfta okuyan ya da mezun 

durumunda bulunan yabancı uyruklu adayların başvuruları kabul edilir. 

 



(2) BaĢvuruları kabul edilmeyecek adaylar:  

a) TC uyruklu, KKTC uyruklu, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların, 

b) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise 

öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

c) TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, 

ç) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası 

alanların, 

d) Türkiye’deki elçilik okullarından mezun olanların başvuruları kabul edilmez.  

 

BaĢvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar 

MADDE 7 - (1) Yabancı uyruklu adayların tercihlerinde Üniversite’yi seçmelerine imkan 

sağlamak üzere Üniversite’yi tanıtan doküman ve katalogların hazırlanması; Üniversite’nin yurt 

dışındaki eğitim fuarlarına katılımının teşvik edilmesi; öğrencilere yardımcı olunması amacıyla 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde “Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi” oluşturulur. 

(2) Başvuruların değerlendirilmesi, YÖK tarafından onaylanmış, aşağıda belirtilen sınavlar 

esas alınarak yapılır. Bu sınavlara, Senato tarafından, yeni sınavlar, varsa birimler tarafından 

önerilen özel koşullar ve kabul esasları eklenebilir. 

a) Lise bitirme sınavı statüsünde ve geçerliliği süresiz olan sınavlar: 

 Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcihi (Tawjihi) sınavlarında fen dalında (scientific stream) 

tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 70 olan adaylar,  

 Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında başvurulan programa 

göre diploma notu en az 13 olan adaylar,  

 Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 25 olan adaylar,  

 ABITUR sınavından en az 3 puan almış adaylar,  

 Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 10 olan adaylar,  

 İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 13 ve “Pişdaneşgahi” 

bitirme notu en az 13 olan adaylar.  

b) Üniversite giriş sınavı statüsünde ve geçerliği iki yıl olan sınavlar: 

 SAT I sınavından en az 1000 toplam puan ve en az 500 ilgili test puanı, 

 GCE sınavlarında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A 

seviyesi (A Level) olan adaylar, 

 ACT (American College Test) sınavında; Veteriner için en az 22, diğer fakülteler için en az 

20 puan alan adaylar,  

 Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından en az 170 olan 

adaylar,  

 Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Gaokao sınavında başvurulan programın puan türünde en 

az 470 alan adaylar, 

 Kazakistan’da Ulusal Üniversite Testinde en az 85 alan adaylar,  

 TCS:  Türk Cumhuriyetleri sınavından en az  45 alan adaylar,  

  MATURA: The National Higher Education Entrance Examination, başvuruları programa 

göre en az 2.5 olan adaylar,  

(3) TÜBİTAK'ın tanıdığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz 

madalya almış olanlarda taban puan şartı aranmaz; yerleştirmede öncelik tanınır. 

(4) Üniversite tarafından yapılan sınav, sadece ilgili öğretim yılı için geçerlidir. 

(5)Yukarıdaki listede yer almayan sınavların sınav sonuç belgesine sahip adayların 

başvuruları “Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu”nca değerlendirilir. 

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen 

genel koşullara ilave olarak Üniversite’de yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları 

gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve 

kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. 



(7) Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel 

koşullara ilave olarak Üniversite’nin Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yabancı dil 

sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınavda başarısız olan adayların başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz. 

 

BaĢvuru Ģekli ve baĢvuru belgeleri 

MADDE 8 – (1) Başvurular, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik takviminde 

belirtilen tarihler arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Ofisi’ne yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

(2) Adaylar en fazla üç programa başvurabilirler. Bu programlar Ek-1’de yer alan “Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Kabul Başvuru Formu”nda belirtilir. 

(3) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar, Üniversite’nin internet 

sayfasında ilan edilir. 

(4) Başvuru için aranan asgarî belgeler şunlardır: 

a) Aday tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu, 

b) Lise Diplomasının (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için 

okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği. 

c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmî not belgesi (transkript) ile 

Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası, 

ç) Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı 

örneği,  

d) 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı açık, öğrenciyi 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.), 

e) Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda,   

Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmî veya noter onaylı belge,  

f) Başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı, üzerine pul yapıştırılmış zarf.  

  

Ön inceleme ve yerleĢtirme 

MADDE 9 - (1) Üniversite’nin yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği 

programlara başvuruların ön incelenmesi, değerlendirilmesi ve adayların programlara 

yerleştirilmesi, Senato tarafından yetkilendirilen komisyon/komisyonlar tarafından yapılır. 

(2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, birime/bölüme/anabilim-ana sanat dalına/programa 

kabul edilmeyi veya yerleştirilmeyi gerektirmez. 

(3) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların 

başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(4) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta 

serbesttir.  

 

Sonuçların açıklanması ve kayıt 

MADDE 10 - (1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları, 

Üniversite’nin internet sayfasında ilan edilir. Üniversite’ye kayıt hakkı kazanan adayların başvuru 

sırasında beyan ettikleri adreslerine birer “kabul mektubu” gönderilir.  

(2) Kayıtlar, Üniversite’nin internet sayfasında ilan edilen tarihlerde, Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı tarafından paket program yardımı ile ilgili birimlerde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler, 

sonuçlarla birlikte internet sayfasında yayımlanır. 

(3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 

a) Lise diplomasının/geçici mezuniyet belgesinin aslı ile kendi ülkesindeki noter ya da Türk 

Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 

b) TC Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden alınmış lise diplomasının denklik belgesinin onaylı örneği, 



c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren onaylanmış resmî not belgesi 

(transkript) ile Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 

onaylı örneği, 

ç ) Sınav sonuç belgesinin aslı, 

d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği, 

e) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” (TC Büyükelçiliği’nden 

alınacaktır), 

f) Varsa uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi ile Türkçe yeterlik belgesinin 

ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

g) İkametgâh belgesi,  

ğ) 10 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı açık, adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.), 

h) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

ı) Geçim güvencesi formu ile yapılan beyan, 

i) Genel sağlık sigortası poliçesinin tasdikli bir kopyası (öğrencilerin her yıl kayıt 

yenilemeden önce sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur). 

 

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı 

MADDE 11 – (1) Yurt dışından kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden Bakanlar 

Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgarî ve azamî sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite 

tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti 

alınır. 

(2) Üniversite’ye yurt dışından başvuracak olanların, Türkiye’de yükseköğretimlerini 

sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu geçim güvencesi olarak 

belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli Senato tarafından 

belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. 

 

Öğretim dili 

MADDE 12 - (1) Üniversite’nin öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil eğitimi veren bölümlere 

başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak yabancı dil bilgileri, yapılacak 

bir yeterlik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir. Yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı 

“Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılır. 

 

Türkçe yeterlik düzeyleri 

MADDE 13 - (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri öğretim yılı 

başında Türk Dili Bölümü tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavındaki sonuca göre belirlenir. 

(2) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda tanımlanmıştır:  

a) A Düzeyi (80-100): Öğrencinin Türkçe düzeyi yeterlidir; kayıt hakkı kazandığı programa 

kaydı yapılır. 

b) B Düzeyi (60-79): Öğrencinin Türkçe düzeyi yeterli değil; ancak Türkçe yeterlik 

düzeyini geliştirmesi koşulu ile kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci, bir sonraki 

öğretim yılında, kayıt yenileme sırasında, Türkçe yeterliğini “A Düzeyi”ne getirdiğini bu maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen yöntemle belgelemesi gerekir. Belgelemediği takdirde kaydı silinir.    

c) C Düzeyi (0-59): Öğrencinin, Türkçe dil düzeyi yetersizdir, ilgili programa kaydı yapılır. 

Ancak, Türkçe dil yeterliğini en az “B Düzeyine” yükseltmek üzere bir öğretim yılı izinli sayılır. 

Öğrencinin bir sonraki öğretim yılında, kayıt yenileme sırasında, Türkçe yeterlik düzeyini “A veya 

B Düzeyi”ne yükselttiğini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle belgelemesi gerekir. 

“A Düzeyi”ne yükseltenlere bu fıkranın (a) bendi, “B Düzeyi”ne yükseltenlere (b) bendi hükümleri 

uygulanır. Türkçe yeterlik düzeyini “A veya B Düzeyi”ne yükselttiğini belgelemediği takdirde 

kaydı silinir.    

 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

  

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14- (1) Üniversite’ye kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilere, öğretim ile ilgili 

konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın mevzuat hükümleri, “Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği” ile diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu sınav tarihinden 

itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun onay verdiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

Yürütme 

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  TC 

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ 

20....-20.... ÖĞRETĠM YILI 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ KABUL 

BAġVURU FORMU 

  
 KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Adı Soyadı        :…………………………………………………………………………. 

Uyruğu              :…………………………………………………………………………. 

Doğum Tarihi   :…………………………………………………………………………. 

Cinsiyeti            :…………………………………………………………………………. 

Pasaport No      :…………………………………………………………………………. 

EĢdeğer Sınav Puanı : …………………………………………………………………….…… 

Türkçe Düzeyi  :…….……………………………………………………………………  

 

YazıĢma Adresi (Sürekli ulaşabileceğimiz adresinizi doğru olarak yazınız) : 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon (Ülke kodu belirtiniz)  :………………………………………………………….. 

E-mail (varsa hızlı iletişim için mutlaka bildirilmelidir) :……………………………………... 

 

LİSE BİLGİLERİ 

 

Mezun Olunan Lisenin Adı  :…………………………………………………………. 

Mezun Olunan Lisenin Bulunduğu Ülke ve ġehir :……………………………………. 

Lise Not Ortalaması  :……………. (not sistemi)……………………………... 

Toplam Eğitim Süresi (ilkokuldan başlayarak) ……………………………………………. 

  

 

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ’NDE BAġVURULAN PROGRAMLAR 

 
   BaĢvurulan   Program  (Tercih sırasına göre yazınız) 

Tercih 

Sırası 
Fakülte / Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Bölüm/Program/Anabilim/Anasanat Dalı 

1     

2     

3     

 

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim.  

 

 

Adı ve Soyadı  : ………………………….  

Tarih    : ………………………….  

Ġmza    : ………………………….  

 

 

      

 

 

    Fotoğraf 

EK-1 

 

 

 

 


