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 2907- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/08/2011 tarih ve 37298 sayılı yazısı 
doğrultusunda Üniversite Senatosunun 06/07/2010 tarih ve 327/2719 sayılı; 03/05/2011 
tarih ve 332/2788 sayılı kararları ile kabul edilen ve Daimi Yönetmelik Komisyonu 
tarafından incelenen “Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 
Yönerge”nin değiştirilerek aşağıda gösterilen şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİNE  

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN  

YÖNERGE 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ankara 
Üniversitesi’ne başvuran öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri ve bu öğrencilerin 
yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Dayanak  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2922 sayılı Kanun kapsamında 21/01/2010 tarihli 
Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen, 



a) İlgili Bilim/Anabilim Dalı: Üniversitenin fakülte/yüksekokul bilim/anabilim dalını, 

b) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 
yüksekokul yönetim kurulunu, 

c) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Ankara Üniversitesini, 

d) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, 

e) AYÖS: Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, 

ifade eder. 

  

Uygulama takvimi  

MADDE 4- (1) Üniversite yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanını belirler, bu 
çerçevede uygulama takvimini oluşturur ve her eğitim-öğretim yılı başında ilan eder. 

(2) Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirir. 

Öğrenci kabul edecek programlar ve bu programların kontenjanlarının belirlenmesi  

MADDE 5- (1) Yurtdışından öğrenci kabul etmek isteyen fakülte ve yüksekokullar ön 
lisans ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim programlarında 
kontenjan belirleyebilirler. 

(2) Bu programlara kabul edilecek öğrenci sayıları ilgili bilim/anabilim dalı önerisi, ilgili 
yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayından sonra ÖSYM’ye gönderilir.  

Başvuru koşulları  

MADDE 6- (1) Adayların 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 aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin 
Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 

c)     Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC     vatandaşlığına geçen çift 
uyrukluların, 

d)     TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanların, 

e)     K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de  ortaöğrenimini 
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, 

başvuruları kabul edilir. 

(2) Ancak adaylardan; 

a) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C dışında yabancı bir 
ülkede tamamlayanlar hariç) 

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE 
AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların,(lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. 
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), 

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. 
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların, 

başvuruları kabul edilmez. 

Başvuruda bulunacak adayların değerlendirmesinde kullanılacak sınavlar  

MADDE 7- (1) Üniversiteye başvuruda bulunacak adayların aşağıda anılan sınavlardan 
izlenecek programa bağlı olarak istenen en düşük puanı sağlamaları gerekir. 

a) AYÖS’ten en az 50 standart puan, 



b) ABITUR sınavında en az 4 puan, 

c) Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30, 

ç) SAT1 sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı, 

d) Üniversitede tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara alınacak yabancı 
uyruklu öğrenciler ile ilgili kabul ve kayıt koşulları ilgili akademik birim tarafından belirlenir 
ve ilan edilir. 

Öğrenci kabulünde kullanılacak sınavların geçerlilik süresi  

MADDE 8- (1) Yurtdışından öğrenci kabulü sırasında başvuruların değerlendirilmesinde 
kullanılacak sınavların geçerlilik süresi iki yıl ile sınırlıdır. 

  

Başvuru yapılmayan kontenjanların bir başka programa kaydırılması  

MADDE 9- (1) Yurt dışından öğrenci kabul edilecek kontenjanlara başvuru olmaması 
veya kontenjanın dolmaması halinde, Üniversite boş kalan kontenjanları Üniversitenin 
diğer program kontenjanlarına eklenmesini talep edebilir. 

Öğrenim ücretlerinin belirlenmesi  

MADDE 10- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim 
ücreti, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlar çerçevesinde 
Üniversite tarafından tespit edilerek Yükseköğretim Kurulu’na sunulur. 

Başvuru Ücreti ile Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda 
aranacak maddi güvence miktarı  

MADDE 11- (1) Kayıt yaptıracak adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın 
ilk yılını tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve kitap giderlerini 
karşılayabilecek meblağı bankada bulundurduğunu kayıt sırasında belgelemesi gerekir. 

(2) Gerekli olan giderler ile ilgili tutar her yıl için Bakanlar Kurulu onayını takiben 
Üniversite web sayfasında ilan edilir. 

(3) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru ücretinin ödendiğini gösterir 
makbuzun aslının Üniversiteye verilmesi gerekir. 



Kabul mektubu veya eşdeğer belge düzenlenmesi  

MADDE 12- (1) Üniversitede öğrenim görmek üzere yurt dışından gelecek öğrencilere 
“Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge 
düzenlenir ve gönderilir. 

Türkçe düzeyinin belirlenmesi  

MADDE 13- (1) Yurt dışından gelecek öğrenciler Türkçe yeterlik düzeylerini, Ankara 
Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması 
ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu belgeyi sunamayanlara en çok bir yıl süre 
tanınır. Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlayamayanların Üniversite ile ilişiği 
kesilir. 

(2) Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlara öğrenci kabulünde bu 
koşul aranmaz. 

Diğer hususlar  

MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde “Ankara Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 15- (1) Bu Yönerge 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 16- (1) Bu Yönergeyi Rektör yürütür. 

 


