T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
KABULU YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1
Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve
öğretim faaliyeti yürüten önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına alınacak yurt
dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme,
başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar.
Dayanak
Madde 3
Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 ve 25.08.2011 tarihli toplantılarında
alınan Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4
1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Avrasya Üniversitesi,
b) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu,
d) Rektörlük: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Birim: Avrasya Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksekokulları
f) Birim Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul
Yönetim Kurulunu,
g) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,
j) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,
k) Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Kontenjan
Madde 5
1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans
üzerindeki öğretim programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato tarafından
belirlenir. Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar ÖSYM’ne bildirilir.
2) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana
başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan
kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile üniversitenin diğer program
kontenjanlarına eklenebilir.
Başvuru için temel şartlar
Madde 6
1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği ilan edilen
programlara, ilanda belirtilen sınavların birinden asgari puanı sağlayan ve lise son sınıfta
okuyan ya da mezun durumunda bulunan adaylar başvurabilir.
Adaylardan lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olupda 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 belgeleyenler,
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) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanların
Başvuruları kabul edilir.
Madde 7
Bu Yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi YÖK tarafından onaylanmış
aşağıda belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Kontenjanlar ve taban puanlar ile varsa birimler
tarafından önerilen özel koşullar Senato tarafından belirlenir. Bu sınavlara Senato kararı ile yeni
sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. Başvurulacak programlar için gerekli taban puanlar aşağıda
belirtilmiştir:
Başvuruda Kabul Edilecek Sınav Türleri ve Taban Puanlar
1. SAT I (Scholastic Assessment Test) sınavından 1600 toplam puan üzerinden en az
1000 puan ve en az 500 Matematik puanı alan adaylar,
2. ACT (AmericanCollege Test) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
3. GCE (General CertificateEducation) sınavından en az biri başvurduğu bölümle
ilgili olmak üzere 2A seviyesi puan alan adaylar,

4. Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan
adaylar,
5. Arerbaijan National Test (TQDK) sınavından Başvurulan programla ilgili olmak
üzere en az iki sınavın her birinden 100 üzerinden en az 26 puan ve group I
konularından 200/ 700, group II-IV konularından 250/700
6. Azerbaijan Certificate of Complete Secondary Education sınavından 5 üzerinden 3,
7. Lübnan'da yapılan Bakalorya (BaccalaureatLibanais) sınavlarında fen dalında
(ScientificStream ) diploma notu en az 100 üzerinden 65, 20 üzerinden 13 olan
adaylar,
8. Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcih (Tawjihi) sınavlarında fen dalında
(ScientificStream ) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan
adaylar,
9. ABITUR sınavından en az 4 puan alan adaylar,
10. Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya ( Baccalarureate ) sınavında fen
dalında ( Mühendislik bölümleri için ) 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için
en az 175 puan alan adaylar,
11. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavında ( Gaokao ) başvurulan
programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 alan adaylar,
12. İran'da lise diploma notu (DiplomeDebirestan) ortalaması 20 puan üzerinden en az
14 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu 20 üzerinden en az 14 olan adaylar,
13. Kazakistan'da Ulusal Üniversite Testinden 120 üzerinden en az 90 alan adaylar,
14. TÜBİTAK'ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış adaylar.
15. Fransız Bakalorya diploma notu 20 üzerinden en az 10 olan adaylar.
16. Matura diploma notu en az 2 olan adaylar.
17. Hindistan’da Lise Bitirme Diploması (Higher Secondary Certificate -Indian School
Certificate (ISC) / Intermediate Certificate / Higher School Certificate / Higher
Secondary Certificate / All India Senior School Certificate / Pre-University Courseawarded on completion of Standard XII) başvurulan programla ilgili dalda en az
60/100
18. Pakistan Lise Bitirme Diploması (12 yıllık lise eğitim sonucunda verilen Higher
Secondary Certificate HSC / Intermediate) notu başvurulan programla ilgili dalda
en az 60/100
19. Senegal Bakaloryası başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 12
olan adaylar.
20. Avrasya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavı en az 50
Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olanların (SAT vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE,
Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama yoktur.
Üniversite tarafından yapılan sınav sadece ilgili dönem için geçerlidir.

Başvuru şekli ve başvuru belgeleri
Madde 8
1) Başvurular, Avrasya Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında
Avrasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.
2) Adaylar en fazla beş programa başvurabilirler. Bu programlar Yurtdışından veya Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kabulü Başvuru Formunda belirtilir.
3) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitece ilan edilir.
4) Başvuru için aranan asgari 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, resmi not belgesi (transkript) ile
Türkçe tercümesi,
d) Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı örneği.
e) 2 adet vesikalık fotoğraf.
Ön değerlendirme
Madde 9
1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara
başvuran adayların ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi
Rektörlükçe yetkilendirilen komisyonlar tarafından yapılır.
2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak oluşturmaz.
3) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
Sonuçlarının açıklanması ve kayıt
Madde 10
Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversite tarafından ilan edilir.
Ayrıca Üniversite’ye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere birer
“kabul mektubu” gönderilir. Kayıtlar Üniversite’ce ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerde yapılır.
Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte ilan edilir.
Kayıt için gerekli belgeler
a) Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler
için geçici mezuniyet belgesinin) aslı ile kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
b) Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk
Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin onaylı örneği,

c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış
resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk
Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
d) Sınav sonuç belgesinin aslı,
e) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe
tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış
örneği,
f) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
g) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin
ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
h) İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim
edilmesi gerekir.)
i) 6 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı ve boynu açık
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
j) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
k) Geçim Güvencesi formu ile yapılan beyan,
Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi
Madde11
Öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversiteye yurt dışından
başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi
imkânlarının olduğunu geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı
ile belgelenme şekli başvuru için gerekli belgelerle birlikte Üniversite’ce ilan edilir.

Eğitim - Öğretim dili
Madde 12
Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya
eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline
göre yabancı dil seviyelerinin yeterli olduğunu gösteren uluslararası kabul gören bir sınav belgesi
yoksa yabancı dil seviyeleri yapılacak bir yeterlik sınavıyla tespit edilir. Zorunlu yabancı dil
yeterlik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi “Avrasya Üniversitesi Yabancı Dil
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.
Türkçe yeterlilik düzeyi
Madde 13
Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe
eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir
belgeye veya eğitim-öğretim yılı başında Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavındaki
başarıya göre belirlenir.

Düzeyler:
1.(A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
2.(B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe
kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Öğrenci bir sonraki
eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini geliştirdiğini belgelemelidir.
3.(C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılamaz.
Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B)
düzeyine yükselttiğini bu maddenin ilk paragrafında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi
gerekir. (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci
bendi hükmü uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
Madde 14
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avrasya Üniversitesi önlisans, Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 15
Bu yönerge, Mütevelli Heyetin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16
Bu Yönerge hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

