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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU VE KAYIT
KABUL YÖNERGESİ
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönerge, Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Adıyaman Üniversitesinin Ön lisans
ve Lisans düzeyindeki diploma programlarına başvuru ve kayıt ve Kabul koşullarını belirlemektedir

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarında
öğrenim görmekte olan Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge;
a)

30/04/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu

Öğrencilere İlişkin Yönetmelik,
b)

21/01/2010, 17/03/2010, 25/08/2010, 25/08/2011 ve 13/02/2013 tarihli Yükseköğeretim Genel kurul

toplantılarında kabul edilen kararlar ile çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul Toplantılarında bazı maddeleri
değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;
a)

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

b) Rektörlük: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünü,
c)

Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü, ç)

Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,
d) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini,
e)
f)

Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
ADYÜ-YÖS: Adıyaman Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavını,

g) ADYÜ-TÖMER: Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ğ) ABITUR: Alman lise bitirme sınavını,

h) ACT: Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı (American College Test),
i) AL-SAHADA-AL TAKAN A WI YY A: Suriye ve Libya Üniversitelerinde eğitim almak için yapılan
sınavı,
ı) AYÖS: Anadolu Üniversitesinde yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavını,
BACCALEAUREAT LIBANAIS: Lübnan üniversitelerinde eğitim almak için yapılan sınavı,

j)

k) FRANSIZ BAKALORYASI: Fransa'da üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı,
GCE: İngiltere'de Üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı (General Certifıcate Education),

l)

m) GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti'nde üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı,
n)

IB (INTERNATİONAL BACCALAUREATE): Yurtdışmdan veya yabancı uyruklu Bakolarya Sınavını,

o)

MATURA: İsviçre ve Avusturya'da üniversite eğitimi almak için yapılan lise bitirme sınavını,

p) SAT 1: Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı (Scholastic Aptitute Test),
r) TAVVJIHI: Ürdün ve Filistin üniversitelerinde eğitim almak için yapılan sınavı,
s) Attestat O Srednam Obrazovanii: Tükmenistan Üniversitelerinde eğitim almak için yapılan sınavını,
ş) MaingTesting: Kırgızistan Ulusal Burs Sınavı
t) DiplomeDebirestan: İran' da Lise Diploma Notu ortalamasını
u) TQDK: Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavını,
Başvuru ve gerekli belgeler
MADDE 5- (1) Başvurular;
a) Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, her yıl
Üniversite Senatosu tarafından belirlenip, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ağ sayfasında yayımlanan kontenjan
ilanından sonra; Üniversitemiz Web (http ://ad i vam an. e d u. tr/) sayfasında da ilan edilir.
b) Başvurular belirlenen tarihler arasında, Yurtdışmdan Öğrenci Kabulü Başvuru Formu ile Web sayfası üzerinden
(Online başvuru) ile yapılacaktır.
c) Vekâletname ile bir başkası adına başvuru kabul edilebilir. (Türkiye’deki noterler veya Türkiye’nin dış
temsilciliklerince onaylanmış olması gerekir.)
ç)Başvuran adaylar sahip oldukları Uluslararası Sınav, Ulusal Üniversite giriş sınavı ya da Türkiye’deki
Üniversitelerin yaptığı Yurtdışmdan Öğrenci Kabul sınavı (YÖS) sonuç belgelerinden sadece birini kullanabilir.

d) Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde geçerli olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavı
statüsünde olan sınavlar (Abitur,International Baccalaureate, GCE,Tawjihi vb.) için ise süre sınırlaması yoktur.
Üniversitenin Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede Ek-1 de gösterilen sınav puanı
ve mezuniyet dereceleri dikkate alınır.
Ek-1’deki tabloda düzenlenen sınavların taban puanları Senato kararı ile değiştirilebilir.
(2) Başvuru için gerekli belgeler:
a)

Yurtdışından veya yabancı uyruklu Öğrenci Başvuru Formu: Üniversitemiz web şayiasından ulaşılabilir,

b) Lise Diploması ve/veya mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir belge: Lise diploması veya başvurulan

dönemin sonuna kadar mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir belgenin Türkiye'deki noterler ya da kendi
ülkelerindeki Konsolosluklardan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği,
c)

Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü

tarafından onaylanmış transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. Türkiye'deki noterler ya da kendi
ülkelerindeki Konsolosluklardan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği,
ç) Türkçe tercümeli sınav sonuç belgesi: (Noter ya da Konsolosluk onaylı sınav sonuç belgesi TÜBİTAK Bilim
ödülleri aldığına ilişkin) belge örneği,
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,
e)

Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4,5 cm x 6 cm boyutunda 6 adet

fotoğraf,
(3) Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar Aşağıda Belirtilmiştir.
Yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları
koşuluyla;
a)

Yabancı uyruklu olanların.

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca kendilerine
Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye İçinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği İçinde
doğan çocuk Türk vatandaşıdır,” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların
Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.
c)

Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile, T.C. vatandaşlığına geçenlerin/ bu durumdaki çift

uyrukluların,
ç) 01.02.2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise)
son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı
bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil],
01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların.[ortaöğretiminin (lise) tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil],
d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamım KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
e) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini 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 olan veya sahip olacakların başvurabilecekleri belirlenmiştir.
Bu çerçevede T.C. uyruğundan bulunanlar ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklulardan (c madde kapsamında
olanlar hariç) 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretimin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların, 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ise ortaöğretiminin (lise)

tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) görmeleri halinde yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanlarına
başvurma hakları bulunmaktadır.
(4) Başvurusu Kabul Edilmeyecek olan Adaylar Aşağıda Belirtilmiştir:
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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),
c) İlk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç),
ç) Uyruğundan biri KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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),
d) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören
T.C. uyruklu olan veya ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvurularının kabul edilmemesi,

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6- (1) Başvurular; Rektör tarafından fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından
birer öğretim elemanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Dış İlişkiler Biriminden birer personel seçilerek EğitimÖğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul
Komisyonu'nca değerlendirilerek sonuca bağlanır.
(2) Adıyaman Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön
lisans ve lisans programlarına alınacak Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları Yükseköğretim
Kurulu'na gönderilmek üzere Senato tarafından belirlenir.
(3) Fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından teklif edilecek kontenjanlar, ilgili
bölüm/programın bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan
kontenjanların % 35' ini geçmeyecek şekilde belirlenir. İlgili dönemde ilk defa öğrenci almaya başlayacak
bölüm/programların kontenjanları ÖSYS kontenjanları ile birlikte belirlenerek karara bağlanır ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının onayına sunulur.
(4) Adıyaman Üniversitesi Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların
değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri, Yurtdışından veya yabancı uyruklu Öğrenci Kabul
Komisyonu tarafından yapılır.
(5) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemize yerleştirme işlemlerinde öncelikle
Üniversitemizce yapılan ADYÜ-YÖS ve/veya Türkiye'deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı sonucuna göre öğrenci alınır. Bu sınavın sonucuna göre yerleştirme işlemi
yapıldıktan sonra, kalan boş kontenjanlara (Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları hariç) diğer kriterler
ve yurtdışından veya yabancı uyruklu sınav sonuçları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılır.
(6) Üniversitenin yurtdışından öğrenci kontenjanına yerleştirme işlemlerinde kullanılacak sınavlar Tablo 1 'de

verilmiştir. Tablo ‘ 1 de yer alan eşdeğer sınavlardan birine girmiş ve tabloda gösterilen asgari puanı sağlamış
olmak kaydıyla; Üniversitenin yurtdışından öğrenci kontenjanına yerleştirme işleminde değerlendirme, toplam 100
puan üzerinden ve aşağıda verilen öncelik sıralamasına göre yapılır.
a) Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı yurtdışından öğrenci kabul sınav (YÖS) sonuç belgesine sahip olan adaylar
için bu sınavın %70’i ile lise mezuniyet notunun %30’u dikkate alınır.
b) Uluslararası sınav veya Ulusal üniversite giriş sınav sonuç belgesine sahip olan adaylar için bu sınavın %70’i
ile lise diploma notunun %30’u
c) Yukarıdaki sıralamadan sonra kalan boş kontenjanlara, (Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları
hariç) sadece Lise diploma notuna sahip adaylar lise diploma notnun % 100’ü dikkate alınarak yerleştirme işlemleri
yapılır.
(7) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliği Yurtdışından veya yabancı uyruklu Öğrenci
Kabul komisyonu tarafından belirlenir.
(8) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle Ortaöğretim Not Ortalamasına, tekrar eşitlik olması
halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda yaşı daha
küçük olan aday tercih edilir.
(9) Yerleştirme işlemi sonucunda, kontenjan dâhilinde, ilan edilen sınavlardan alınan puan sıralamasına göre asil ve
yedek aday listeleri düzenlenir.
(10) Yedek listede; belirlenen asil aday listesinin iki katı kadar yedek aday belirlenir.
(11) Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır.
12) Kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini
tamamlamayan asil adaylar kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki sıraya ve kontenjana göre yedek
adayların kayıtları yapılır.
(13) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez,
(14) Başvuru koşullarını taşımayan veya eksik evraklı adayların başvurulan değerlendirmeye alınmaz. Adayların
başvuru beyanında hatalı bilgi ya da sahte belge tespit edilmesi halinde aday yerleşmiş olsa dahi kayıt ve öğrencilik
hakkını kaybeder.
(15)

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili

fakülte/yüksekokul/konservatuarm özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
(16) Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %20‘sini geçemez.
Adıyaman Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (ADYÜ-YÖS)
MADDE 7- (1 ) Adıyaman Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (ADYÜ-YÖS) her yıl akademik
takvimde belirtilen tarihte yapılır.
(2) AD YÜ-YÖS, AD YÜ-YÖS Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör tarafından atanan

kişilerden oluşur.
(3) Sınava girecek adayların sınav salonlarının belirlenmesi ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı ve
koordinasyonu komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yurtdışı öğrenci ofisi)
tarafından yürütülür.
(4) ADYÜ-YÖS'te "çoktan seçmeli” tipte sorular olup iki test uygulanır. Bu testlerden biri “Temel Öğrenme
Becerileri Festi” diğeri "Türkçe Testi”dir. TÖMER'ler tarafından yapılmış Türkçe diploma sınavı sonuçlarında Avrupa

Dil Port folyosu (ADP) dil düzeylerine göre C1 düzeyinde veya diğer kurum ve kuruluşlardan alman ve denkliği yetkili
kurumlarca onaylanmış Türkçe Dil Yeterlik belgelerindeki Türkçe sınavı sonuçlarında A ve B düzeyinde başarılı
olanlar ADYÜ-YÖS'te Türkçe Testinden başarılı sayılırlar.
(5) ADYÜ-YÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
Tercih
MADDE 8- (1) ADYÜ- YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 50 puan,( Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve
Eczacılık Fakülteleri için en az 80 puan) alan aday tercih yapabilir.
(2) Aday, akademik takvimde belirtilen tarihlerde tercih yapar. Süresi içinde tercih yapmayan adayın yerleştirme
işlemleri yapılmaz.
(3) (Değişik, ADYÜ. Senatosu, 02.12.2015 tarih ve 23-12 sayılı) Aday, Adıyaman Üniversitesinde yerleşmek istediği
diploma veren programlardan sadece birisini tercih edebilir.
Sonuçların duyurulması ve vize işlemleri
MADDE 9- (1) Başvuru sonuçları asil ve yedek adayların isim listeleri Üniversitenin http://www.adiyaman.edu.trweb
sayfasında tebliğ niteliğinde duyurulur. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmaz.
(Değişik, ADYÜ. Senatosu, 02.12.2015 tarih ve 23-12 sayılı) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara, kabul
mektubu internet üzerinden yayınlanır. Adayların internet üzerinden çıktı aldıkları bu mektup ile ülkelerindeki (veya
en yakın) T.C. Büyükelçiliğine başvurarak öğrenim vizesi almaları gereklidir. Kayıtlar, Üniversite web sayfasında
ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Kesin kayıt için gerekli belgeler
MADDE 10- (1) Kesin kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alman diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi",
b) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrenci sınavlarına YÖS’e giren
adaylardan),
c) Resmi kimlik ya da pasaportun ibrazı ile birlikte fotokopisi,
ç) Katkı payı/öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin 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) Adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde son altı ay içerisinde, önden çekilmiş 4,5 cm x 6 cm boyutunda 6 adet
fotoğraf,
i) Türkiye'deki tam teşekkülü bir hastaneden ya da Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu (istenen
birimler için),
g) Ayrıca Türkçe eğitim-öğretim yapan bölüm ya da programlara kabul edilen Yurtdışından veya yabancı uyruklu
öğrencilerden yukarıda belirtilen belgelere ek olarak menşe ülke T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçe
Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da Üniversitelerin TÖMER birimlerinden alman Türkçe başarı belgesinin aslı
istenir.

MADDE -11
(1) Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların kaydolduktan sonra
öğrenimlerine başlayabilmeleri için,Türkçe düzeyleri, Adıyaman Üniversitesi lürkçe ve Yabancı Dil Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADY Ü-TÖMER) tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik sınav sonucuna
göre belirlenir.
a) (Değişik, ADYÜ. Senatosu, 02.12.2015 tarih ve 23-12 sayılı) Avrupa Dil Portfolyosu'na göre düzenlenen
Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
b) C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
D2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini
CI veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
131 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe
yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı bir yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en
az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1
veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
Al Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırır, Türkçe
öğrenimi görmek üzere bir yıl izinli sayılır, Türkçe düzeyini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime
başlayabilir.
(2) Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve 1 yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere, izinli sayılan kendi imkanları ile
eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl
daha ek süre verilmesi, ek süre sonunda da ilgili üniversite tarafından Türkçesinin yetersiz görülmesi durumunda
kaydının silinmesi, Türkiye Bursları kapsamında, yerleştirilen yabancı uyrukluların bu kapsam dışında tutulması,
ancak burslarının kesilerek kendi imkanları ile eğitim görmeleri durumunda ek süreden yararlanabilrler.Türkçe dil
eğitiminde geçen sürenin sadece bir yılı öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(3) Türkçe yeterlilik belgesi olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ADYÜ-TÖMER) tarafından eğitim-öğretimin başladığı ikinci haftasında, yapılacak olan
Türkçe Yeterlik Sınavına girerek 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.
(4) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği Türkçe ve Yabancı
Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜ-TÖMER) tarafından belirlenir.
(5) Orta öğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak
kabul edilir.

Öğretim Dili ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
MADDE 12- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile ikinci yabancı dil
derslerinde ve yabancı dil hazırlık sınıflarında "Adıyaman Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Sağlık hizmetleri
MADDE 13 - (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri, ilgili yasalara göre kendileri
tarafından karşılanır.
Öğrenci ikamet izni
MADDE 14 - (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi
görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. 6458 sayılı “Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu” ve bu
kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara göre; öğrenciler ikamet izinlerini almak için gerekli olan
yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar
MADDE 15- (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı /
öğrenim ücreti, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite senatosunca belirlenir.
Yurt dışı öğrenci ofisi
MADDE 16- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin tercih, kabul ve öğrenimleri boyunca öğrencilere
yardımcı olmak amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yurt Dışı Öğrenci Ofisi oluşturulur.

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim
ile ilgili konularda, Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları, hükümlerine tabi olurlar.
Geçici Madde
MADDE 18- (1) ADYÜ-YÖS ile ilgili yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadar, Yurtdışından veya yabancı uyruklu
Öğrenci alımı Üniversitemiz ilgili komisyonunun uygun göreceği sınavlara göre (Diğer Üniversitelerin yaptığı YÖS
ve/veya Yurtdışından veya yabancı uyruklu sınavlar) yapılacaktır.
(2) ADYÜ-YÖS çalışmaları tamamlandıktan sonra, sınav Üniversitemiz web sayfasında akademik takvimde
belirtilecek tarihte Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19- 02/05/2013 tarih ve 4529520-10-2 Sayılı Senato kararı ile kabul edilen Adıyaman Üniversitesi Yabancı
Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 - 02/12/2015 tarih ve 459520-23-12 Sayılı Senato kararı ile kabul edilen Adıyaman Üniversitesi Yabancı
Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük
MADDE 21- Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesi Senatosunca Kabul edilip Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22- Bu Yönerge hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu Yönerge; Üniversite senatosunun 10/05/2018 tarih ve 2018/10-06 sayılı kararı ile Kabul edilmiştir.

(EK 1)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLUÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGUN GÖRÜLEN
EŞDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR
BAŞARI ŞARTI TABLOSU 1

SN

SINAV VEYA
DİPLOMA
TÜRÜ
Universitemiz
(ADYÜ-YÖS)
ve/veya
Türkiye'deki diğer
Üniversiteler
tarafından
yapılan
Yurtdışından veya
yabancı uyruklu
öğrenci Kabul
Sınavı (YÖS)

BAŞARI ŞARTI

BAŞARI ŞARTI
(TIP FAKÜLTESİ, DİŞ
HEKİMLİĞİ, ECZACILIK FAK.)

Tam notun 100
üzerinden en az
50'sine sahip olmak.

Tam notun 100 üzerinden en
az 80' ine sahip olmak.

SAT I sınavı

En az 1000 toplam
puan ve en az 500
matematik puanı
almak.

En az 1100 toplam puan ve
en az 750 matematik puanı
almak.

GCE (A level)
sınavı

En az biri başvurulan
programla ilgili olmak
üzere en az 3 konuda
A seviyesine sahip
olmak.

level,
b) Fizik, Kimya, Biyolojinin
en az ikisinden A seviyesine
sahip olmak.

4

Urdün ve
Filistin'de yapılan
Tawjihi sınavları

Fen dalında (Scientific
Stream) tüm
derslerden alınan sınav
not ortalaması 100
üzerinden en az 80
olmak.

Fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden
alınan sınav not ortalaması
100 üzerinden en az 90
olmak.

5

Yurtdışından veya
yabancı uyruklu
Bakalorya
diploması

Diploma notu en az 30
olmak.

Diploma notu en az 30
olmak.

6

ABITUR sınavı

En az 4 puan almak.

1 (bir) ile mezun olmak.

7

Matura Sınavı

1

2

3

a) Matematikten en az A

1 (bir) ile mezun olmak.

Fen (science
Reasoning), Matematik
(math) ve toplam
puan olarak en az 21
puan almak.
Mühendislik Fakültesi
için en az 24 puan
almak.

Fen (Science Reasoning),
Matematik (math) ve toplam
puan olarak en az 24 puan
almak.

8

ACT (American
College Test)
sınavı

9

Fransa'da yapılan
Bakalorya Sınavı

10

Lübnan'da yapılan
Bakalorya
(Baccalaureat
Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific
Stream) diploma notu
100 üzerinden en az
65 olmak.

Fen dalında (Scientific Stream)
diploma notu 100 üzerinden en
az 80 olmak.

11

Çin Halk
Cumhuriyeti'nde
yapılan Üniversite
giriş sınavı
(Gaokao)

Başvurulan programın
puan türünde 750
üzerinden en az 540
puan almak.

Başvurulan programın puan
türünde 750 üzerinden en az 600
puan almak.

Suriye'de yapılan
Al-Shahada-AI
Thanawiyya
(Baccalaureate)
sınavı

Suriye'de yapılan AlShahadaAlThanawiyya
(Baccalaureate)
Sınavından 240
üzerinden;
a) Mühendislik
Fakültesi için fen
dalında (Scientific
Stream) en az 185,
b) İktisadi ve idari
Bilimler
Fakültesi için Literary
Stream en az 170,
c) Fen-Edebiyat
Fakültesi için alanı ile
ilgili puan türünde
olmak üzere en az
165,
d) Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
için fen dalında
(Scientific Stream) en
az 155,
e) Eğitim Fakültesi
için alanı ile ilgili puan
türünden en az 170,

Suriye'de yapılan AlShahada-Al Thanawiyya
(Baccalaureate) Sınavından 240
üzerinden en az 200 puan almak.

12

Sınavdan en az 12/20
puan almak.

Sınavdan en az 16/20 puan almak.

Diğer bölümler
için alanı ile ilgili puan
türünde olmak üzere
en az 160 puan,
Fen dalında (Scientific
Stream)
240 üzerinden,
Mühendislik
Fakültesi Bölümleri
için en az 185, diğer
bölümler için en az
170 puan almak.

f)

13

Libya'da yapılan
AIShahada-Al
Thanawiyya
(Baccalaureate)
sınavı

Fen dalında (Scientific Stream)
240 üzerinden en 200 puan
almak.

Türkmenistan
Attestat
O Srednam
Obrazovanii
Sınavı

5 üzerinden en az 3
puan almak.

5 üzerinden en az 4 puan almak

15

Kırgızistan Ulusal
Burs Sınavı

Maing Testing
Sınavından 245
üzerinden en az 114
puan almak.

Maing Testing Sınavından 245
üzerinden en az 200 puan almak.

16

Orta öğretim
puanı ile gelen
adaylar

Tam notun en az %
80'ine sahip olmak.

17

Fen ve Matematik
alanındaki Bilim
Olimpiyatlarında

14

18

19

20

21

22

TÜBİTAK'ın
tanıdığı ve
katıldığı
yurtdışından veya
yabancı uyruklu
bilim
olimpiyatlarında
İran'da lise
diploma notu
ortalaması
(Diplome
Debirestan)
Yunanistan
Üniversite Giriş
Sınavı
Makedonya
Üniversite
Giriş Sınavı
Kosova Universite
Giriş Sınavından

……

Altın veya gümüş madalya almış
adaylar.
Altın, gümüş ve
bronz madalya almış
adaylar ile Matura
diplomasına sahip
adayların başvuruları
kabul edilebilir,
En az 12/20 ve
"Pişdaneşgahi”
bitirme notu en az
12/20 olmak,
Tam puanın en az %
50'si veya üzerinden
puan almış olmak,
Tam puanın en az %
50'si veya üzerinden
puan almış olmak,
Tam puanın en az %
50'si veya üzerinden
puan almış olmak,

En az 16/20 ve
'Pişdaneşgahi” bitirme notu en
az 16/20 olmak,
Tam puanın en az % 80'i veya
üzerinde puan almış olmak,
Tam puanın en az % 80'i veya
üzerinde puan almış olmak,
Tam puanın en az % 80'i veya
üzerinde puan almış olmak,

23

24

TQDK Sınavı
(Azerbaycan
Universite
Giriş Sınavı)
Yukarıdaki sınav
listesinde yer
almayan diğer
ülkelerden
Universitemize
başvuran öğrenci
adayları YÖS veya
eşdeğeri bir
sınavdan yeterli
puanı almış
olmalıdır.

En az 400/700,

Universitemiz,
“Yurtdışından veya
Yabancı Uyruklu Oğrenci
Kabul Komisyonu”
tarafından başarılı olarak
değerlendirilir.

En az 550/700,

Adıyaman Universitesi Tıp
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi
ve Eczacılık Fakültesi Yurtdışından
veya Yabancı Uyruklu Oğrenci
Kabul Komisyonu” tarafından
başarılı olarak değerlendirilir.

