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3688- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenerek bazı maddelerinde değişiklik yapılan, “Ankara
Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge”nin son şeklinin aşağıda gösterilen şekilde
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE
Amaç
MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; yurt dışından öğrenim görmek üzere Ankara Üniversitesi'ne başvuran
öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri ve bu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2. Bu Yönerge, 2922 sayılı Kanun kapsamında 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
kararı uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3. Bu Yönergede geçen,
a) İlgili Bilim/Anabilim Dalı: Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul bilim/ana sanat/anabilim
dalı,
b) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar
yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
c) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
d) AYÖS: Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını
ifade eder.
Uygulama takvimi
MADDE 4. Üniversite her eğitim-öğretim yılı başında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulacak
olan bir sonraki yılın yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanını Aralık ayı sonuna kadar belirler, bu çerçevede
uygulama takvimini oluşturur ve bu takvimi her eğitim-öğretim yılı başında ilan eder. Kayıt olan öğrenciler ile
ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirir.
Öğrenci kabul edecek programlar ve bu programların kontenjanlarının belirlenmesi
MADDE 5. Yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen fakülte, konservatuvar ve yüksekokullar ön lisans
ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarında kontenjan belirleyebilirler.
Bu programlara kabul edilecek öğrenci sayıları ilgili bilim/anasanat/anabilim dalı önerisi, ilgili yönetim
kurulu kararı ve Rektörün onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilir.

Başvuru koşulları
MADDE 6. Lise son sınıfta olmak ya da mezun durumda bulunmak koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu kişilerin,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve
üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar
Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini
gösteren belge sunabilenlerin,
c) Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanların,
d) Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
e) KKTC vatandaşı olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların
başvuruları kabul edilir.
Başvuruda bulunacak adayların değerlendirmesinde kullanılacak sınavlar
MADDE 7. Üniversiteye başvuruda bulunacak adayların aşağıda anılan sınavların birinden, başvurduğu
öğretim programında istenen en düşük puanı sağlamaları gerekir.
a) AYÖS'ten en az 50 standart puan,
b) ABITUR sınavından en az 4 puan,
c) Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,
ç) SATI sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı,
d) ACT sınavından en az 24 puan,
e) GCE ve Cambridge Uluslararası AL ile ASL Sınavları başvurulan programla ilgili konuda birisinden en
az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=100, C=80, olarak ve A seviyesi
konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320
toplam puan almış olmak,
f) Fransız Bakaloryası başvurulan programla ilgili dalda en az 15/20 almış olmak,
g) Ürdün ve Filistin Tawjihi tüm programlar için minimum 80 puan almış olmak,
h)West African Examination Council West African Senior School Certificate Examination (WASSCE)
(WAEC) en az birisi başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak."
ı) Güney Kore’de "Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından yapılan College
Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren
College Scholastic Ability Test (CSAT)
[Suneung]" sınavından en az % 75.
i) Japonya Daigaku Nyüski Senta Shiken Giriş Sınavı
Sınavın Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri
Japonca 80 dk (200 puan)

Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (110 puan), 2 alan 130 dk (200 puan) (Tarih - Coğrafya, Vatandaşlık)
Matematik I 60 dk (100 puan)
Matematik II 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
Yabancı Dil 80 dk (200 puan)
(ı) ve (i) bentlerindeki sınavlara giren öğrencilerin kabulü, ilgili Fakülteden görüş alınarak yapılacaktır.
j) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını
sağlamaları yanında,
Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları
gereklidir.
Öğrenci kabulünde kullanılacak sınavların geçerlik süresi
MADDE 8. Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak
sınavların geçerlilik süresi iki yıl ile sınırlıdır.
Başvuru yapılmayan kontenjanların bir başka programa kaydırılması
MADDE 9. Yurt dışından öğrenci kabul edilecek kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın
dolmaması durumunda, Üniversite boş kalan kontenjanları Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenmesini
isteyebilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10. Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına yapılan başvuruların
değerlendirilmesinde, adayın puanı, giriş yılı, doğum tarihi sıralaması yapıldıktan sonra tercih edilen program
kontenjanına yerleştirme yapılır. Kontenjanın en fazla % 10’u aynı uyruktan olabilir.
Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yapılan yerleştirme ve kayıt sonrasında boş kontenjan
kalması ve ek yerleştirme yapılması durumunda değerlendirme işlemleri aşağıdaki sıraya göre yapılır:
a) Bu Yönerge’nin 7. maddesinde belirtilen sınav türlerine göre yapılan başvurular değerlendirilir.
b) Söz konusu sınav türlerine göre kontenjanın dolmaması durumunda ulusal düzeydeki lise bitirme
sınavlarına göre yapılan başvurular değerlendirilir.
c) Tüm yerleştirmeler sonucunda boş kontenjan olması durumunda ülke kontenjanı dikkate alınmadan
puan sıralamasına göre kalan başvurular değerlendirilir.
Öğrenim ücretlerinin belirlenmesi
MADDE 11. Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlar çerçevesinde belirlenir.

Başvuru Ücreti ile Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi
güvence miktarı
MADDE 12. Kayıt yaptıracak adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın ilk yılını
tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve kitap giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösterir
banka defterini ya da masrafları karşılamayı üstlenen kişinin taahhütnamesini belgelemesi gerekir.
Kabul mektubu veya eşdeğer belge düzenlenmesi
MADDE 13. 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 14. Yurt dışından gelecek öğrenciler Türkçe yeterlik düzeylerini, Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak
Türkçe Yeterlik Belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu diploma ya da dil belgesini sunamayanlara bir yıl
süre tanınır, bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlayamayanlara bir yıl ek süre verilir, ek süre sonunda da
öğrencinin Türkçesinin yetersiz olması durumunda kaydı silinir.
Türkiye bursları kapsamında yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler bu kapsam dışında olup, bursları
kesilen öğrenciler kendi olanakları ile eğitim görmeleri durumunda ek süreden yararlanabilirler.
Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlara öğrenci kabulünde bu koşul aranmaz.
Diğer hususlar
MADDE 15. Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda "Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 16. 23/06/2013 tarih ve 365/3100 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Ankara Üniversitesi’ne
Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17. Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18. Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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