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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç  

 MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin, Adnan Menderes Üniversitesinin ön 
lisans ve lisans programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarını belirlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim 
görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar.  

Dayanak  
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin  27/ 1/2010 tarih ve 383-

3269 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır. 
Tanımlar  
MADDE 4-  (1) Bu Yönergede geçen; 
a) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,  
b) Rektörlük : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü, 
c) Senato :  Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, 
ç) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini, 
d) Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesini, 
e) Yabancı Uyruklu Öğrenci : Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti 

veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan, uyruğundan biri Türkiye 
Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayan öğrenci adayını 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt 

 
Başvuru ve gerekli belgeler 
MADDE 5- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Temmuz ayı içerisinde  Üniversitenin web sayfasında 

duyurulur.  
(2) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yolu ile ya da 

kişisel olarak yapılır. Başvuruların kabul süresinde evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. İnternet 
üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılır.  

(3) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede Ek 1’de gösterilen sınav puanı ve 
mezuniyet dereceleri dikkate alınır.  Bu sınavlardan Üniversiteye giriş statüsünde olanların geçerlilik süresi iki 
yıldır. Bu sınavlar dışındaki başvuruları, Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu değerlendirerek sonuca 
bağlar. 

 (4) Başvurular aşağıdaki belgelerle yapılır: 
a) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir), 
b) Lise Diploması : Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe noter onaylı kopyası, 
c) Transkript (Not Durum Belgesi) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise 

müdürlüğü tarafından onaylanmış transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Transkript Türkçe 
değilse  Türkçe’ye çevrilmiş onaylı kopyası  birlikte sunulmalıdır.) 

ç) Sınav sonuç belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, 
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, 
e) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, 
f) Son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş  2 adet 4,5 

cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 
g) Üzerinde başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı, pul yapıştırılmış zarf. 

  (5) Yabancı uyruklu olan adayların başvurusu kabul edilir. 
 (6) Başvurusu kabul edilmeyecek olan adaylar aşağıda belirtilmiştir: 

a) T.C. veya KKTC uyruklular ile uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin 
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), 

b) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken T.C. veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise 
öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

c) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, 
ç) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların 
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başvurusu kabul edilmez.  
 
Başvuru için asgari taban puanlar ve koşullar 
MADDE 6- (1) Adaylardan başvuru için Ek 1’de yer alan asgari taban puanlar ve koşullar aranır.  
Başvuruların değerlendirilmesi 
MADDE 7- (1) Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları 
ÖSYM’ye gönderilmek üzere Senato tarafından belirlenir. 

(2) Adnan Menderes Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirme 
ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri, Senato tarafından oluşturulan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul 
Komisyonu tarafından yapılır.  

(3) Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  
(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. (5) Başvuru 
koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  
(6) İlan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve 

başvuru olmayan kontenjanlar gerek görüldüğünde Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir. 
(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili 

fakülte/yüksekokul/konservatuvarın özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre 
yapılır. 

Sonuçların duyurulması ve kayıt 
MADDE 8- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. 
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu gönderilir.  
(3) Kayıtlar, Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

yapılır.  
Kayıt için gerekli belgeler  
MADDE 9- (1) 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 alınacak "Denklik Belgesi", 

b) Sınav sonuç belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı, 
c) Pasaportun aslı ve Türkçe’ye çevrili noterden onaylı fotokopisi, 
ç) Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
d)Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye’de bulunan 

adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,  
e) Türk uyruklu olanlar Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı miktarını TL (Türk Lirası) cinsinden yatıracağından 

Türklüklerini belgeleyen büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından aldıkları belge,  
f) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylanmış aslı, 
g) İkametgah belgesi, 
ğ) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, 
h) Son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 

cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 
ı) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunca belirlenen, Türkiye’de geçimini sağlayabilecek düzeyde 

gelire sahip olduğunu gösterir belge. 
Türkçe yeterlilik düzeyleri 
MADDE 10- (1) Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: 
A Düzeyi: Türkçe’si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 
B Düzeyi: Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun 

olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır. 
C Düzeyi: Türkçe’si yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak, 

yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç bir yıl izinli sayılıp Türkçe öğrenimi görüp seviyesini A veya 
B düzeye çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. 

(2) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak bu belgeyi sunamayan 
adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri Üniversitenin Rektörlük Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik 
Sınavı sonucuna göre belirlenir. 

(3) Türkçe yeterlilik düzeyleri B ve C düzeyinde olan adaylar, Üniversitemizce öğrenime başladıkları ilk 
haftanın sonunda Türkçe Yeterlilik Sınavına alınır.  

(4) Üniversitemizin yabancı dille eğitim yapan bölümlerine kaydı yapılanlardan, Türkçe yeterlilik düzeyleri 
B ve C düzeyinde olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçe yeterlilik düzeylerini A düzeyine çıkarmakla 
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yükümlüdür. Mezun durumuna gelen öğrenci, Türkçe yeterlilik düzeyinin A düzeyinde olduğunu belgeleyememesi 
halinde, belgeleyene kadar mezun edilmez. 

(5) Türkçe yeterlilik düzeyi C olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl izinli 
sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini alanlar bu 
belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yıl 
sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya Üniversitemizce açılacak olan Türkçe 
Yeterlilik Sınavında başarılı olmayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlilik belgelerinin denkliği Rektörlük 
Türk Dili Bölümü tarafından belirlenir. 

 
Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi 
MADDE 11- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir.  
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve 

meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile ikinci 
yabancı dil derslerinde ve yabancı dil hazırlık sınıflarında “Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

(3) Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlilik düzeyi B veya A düzeyinde olanlar eğitime başlar; C 
düzeyindekiler ise Türkçe yeterlilik düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli sayılır. Yabancı dille eğitim veren 
bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler C düzeyinde de eğitime başlayabilir. 

Kaydın silinmesi 
MADDE 12- (1) Üniversite tarafından ilan edilen sürelerde kaydını yenilemeyen ve ders kaydını 

yaptırmayan öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 Yönergede hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Adnan Menderes 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

Yürütme 
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK 1  
 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANMASI UYGUN GÖRÜLEN YÖS VEYA EŞDEĞER SINAV VE 
TABAN PUANLAR 

 
1. YÖS Temel Becerileri Testinde en az 50 standart puan alan adaylar,  
2. ABITUR sınavında en az 4 puan almış olan adaylar,  
3. ACT (American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan 

olarak en az 21 puan alan adaylar,  
4. GCE-A (General Certificate Education Advanced) level Sertifikası (en az 2 ders),  
5. IB (International Baccalaureate) diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar,  
6. SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az 1000 puan ve en az 500 Matematik puanı 

alan adaylar,  
7. GAOKAO’dan (Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavı) başvurulan programın puan 

türünden en az 480 puan alan adaylar,  
8. FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan 

adaylar,  
9. DIPLOME DEBIRESTAN (İran’da lise diploması) notu ortalaması en az 12/20 ve PIŞDANEŞGAHI (bitirme 

notu) en az 12/20 olan adaylar,  
10. Libya’daki AL SHAHADA AL THANAWI’ya sınavından mühendislik ve fen fakültesi bölümleri için en az 

195, diğer bölümler için ise 185 taban puan alan adaylar,  
11. BACCALAUREAT LIBANAIS’den (Lübnan’da yapılan bakalorya sınavları) fen dalında (Scientific Stream) 

diploma notu en az 13 olan adaylar,  
12. Senegal Bakaloryasından başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 12 puan alan 

adaylar,  
13. Suriye'de yapılan AL-SHAHADA-AL THANAW’ya sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 

üzerinden, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 alan 
adaylar,  

14. Ürdün ve Filistin’de yapılan TAWJIHI sınavında fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan 
sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar,   

15. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 50 puan alan adaylar, 
16. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış 

adaylar.  
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T.C. 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ  

BAŞVURU FORMU 
  
 KİŞİSEL BİLGİLER 
 
Adı Soyadı        :…………………………………………………………………………. 
Uyruğu              :…………………………………………………………………………. 
Doğum Tarihi   :…………………………………………………………………………. 
Cinsiyeti            :…………………………………………………………………………. 
Pasaport No      :…………………………………………………………………………. 
YÖS Puanı    :………… 
Türkçe Düzeyi  :…………  
 
Yazışma Adresi (Sürekli ulaşabileceğimiz adresinizi doğru olarak yazınız) : 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
Telefon (Ülke kodu belirtiniz)  :………………………………………………………….. 
E-mail (varsa hızlı iletişim için mutlaka bildirilmelidir) :……………………………………... 
 
LİSE BİLGİLERİ 
 
Mezun Olduğunuz Lisenin Adı  :…………………………………………………………. 
Mezun Olduğunuz Lisenin Bulunduğu Ülke ve Şehir :……………………………………. 
Lise Not Ortalamanız  :……………. (not sistemi)……………………………... 
Toplam Eğitim Süreniz (ilkokuldan başlayarak) :……………………………………………. 
  

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNDE BAŞVURULAN PROGRAMLAR 
 

   Başvurulan   Program  (Tercih sırasına göre yazınız) 
Tercih 
Sırası Fakülte / Yüksekokul Adı Bölüm / Program Adı 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7   
8   
9   
10   

   
Yukarıda verdiğim bilgiler eksiksiz ve doğrudur. 
 
Adı ve Soyadı  : ………………………….  
Tarih    : ………………………….  
İmza    : ………………………….  
 


