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niniNci söLtiM
Amıç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE l - (1) Bu Yönergenin amacı, Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki birimlerin ön lisans ve lisans

düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uynıklu öğenci kabulüne ilişkin esas[arı

belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 _ (l) Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yurtdışından veya
yabancı uynıklu öğencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin koşullan kapsar.

Dayanak
MADDE 3 _ (l) Bu Yönerge, |1.04.2012 tarih ve 2826l sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6287 sayılı
Kanun'un l4lf maddesi ve Yükseköğetim Genel Kurulu'nun Yurtdışından Öğ:renci Kabulü Esaslarına
dayanılarak hazırlanmrştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (l) Bu Yönergede geçen;

a. Birim: Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki fakiilte, yüksekokul, konservatuar ve meslek
yüksekokullarını,

b. Birim Kurulu: Adıyaman Üniversitesine bağlı fakültelerde fakiilte kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul kurulunu, konservatuarda konservafuar kurulunu, meslek yüksekokullaıında meslek
yüksekokulu kurulunu,

c. Biriın Yönetirn Kurulu: Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservafuar ve
meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d. ADYÜ-TÖüI,ffiR: Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e. ADYÜ: Adıyaman Üniversitesini,
f. KKTC: Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetini,
g. Program: ÖnJisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,
h. Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,
i. Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
j. Uluslırırası Öğrenci Oiisi: Yurtdışından veya yabancı ulruklu öğencilerin tercih, kabul ve

öğenimleri boyunca öğencilere yardımcı olınak amacıyla Dış İlişkiler Birimi bünyesinde
Uluslararası Öğenci Ofi si oluşturulduğunu,

k. YÖK: Yüksekö$etim Kurulunu,
l. Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Yönetim kurulunu, ifade eder.

m. İÜYÖS: İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uynıklu Öğenci Sınavı
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iriNcinöLtiM
Kontenjanlar, Başvurular, Değerlendirme ve Sonuçlar

MADDE 5 - Kontenjanlar, başvuru süreci ve tercihler
l)Yurtdışından veya yabancı ulruk|u öğenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki
birinci öğetim programlarına ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar ile ilgili bölüm/program
önerisi biıim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanaıak Yükseköğretim Kurulunun
onayına sunulur. (Yurtdışından öğenim gören TC vatandaşları, Uynığundan biri TC olan TC
vatandaşları ve Mavi Kartlı adaylar için ilgili madde gereği Öğretmenlilq Hukulq Tıp ve Diş Hekimliği
programlarında kontenjanların o/o l0'unun aşılmayacağı belirlenmiştir.) Adıyaman Üniversitesi ilan
edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda başvuru yapılmayan
veya kontenjanlaıı dolmayan bölümler/programlar arasında (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık dışında)
kontenjan aktarımı ile yedek ve ek yerleştirme yapılabilir.

3)Başwran adaylar sahip olduk|aıı Uluslararası Sınav, Ulusa| Üniversite Giriş Sınavı ya da iÜYÖS
(İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Ögenci Sınavı) sadece birini
kullanabilirler. Online yapılan sınavlar kabul edilrneyecektir- Ancak öncelik iÜYÖS sınavına
veriIecektir.

4)Yabancı uynıklu öğrenci kabulünde geçerli olan srnavların geçerlilik süresi iki yıldır. Lise bitirme
sınavı statiısünde olan sınavlar (Abitur, Intemational Baccalaureate, GcE,Tawjihi vb.) için ise süre
sınırlaması yoktur. Üniversitenin Yurtdışından veya yabancı uynıklu öğenci kontenjanına
yerleştirmede Ek-l de gösterilen sınav puanı ve mezrıniyet dereceleri dikkate ahnır. Ek_l'deki tabloda
düzenlenen sınavların taban puanlan Senato karan ile değiştirilebilir.

7) Türkiye'de bulunan Yüksek Öğetim Kurumlarından daha önce herhangi bir programdan mezun
olan adaylaİın tekfardan TÖMER beıgesine sahip olma şartı aranmamaktadır.

MADDE 6 - Başvuru koşullan

A- Bışvurulan Kabul edilecek adaylır:

l. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmalaıı koşuluyla;

2. Yabancı uyruklu olanların,

3. Doğumla Türk vatan.lrşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma imi alanlar ve
bunlaıın Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıth reşit olmayan çocuklannın Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin,

4. Yabancı uynıklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen lerin /
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bu durumdaki

2) Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında, https://intemational.adiyaman.edu.tr
üzerinden online olarak yapılır. Başvuru dulrırusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve
duluruda ilan edilen yöntemle eklenir.

5) Yurtdışından veya yabancı uynıklu öğenci kontenjanlanna başvuruda yalnızca İstanbul
Üniversitesi tarafından yapılan "İstanbul Üniversiıesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci
Sınavı" (İÜYÖS) geçerlidir. Temel Öğenme Becerileri testinden, en düşük 40 standart puan ve üzeri
almış adaylar başvurabilir. Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin
https://international.adi}ıaman.edu.tr ilan edilir.

6) Adaylar en fazla üç diploma progrımrna başvurabilirler. Bu programlara başwrulaı
Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihler arasında online olarak yapılacaktır.



çift uynıkluların,
5. A- 0|/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu

Öğencilerden ise ortaöğetiminin (lise) son üç yılını KKTC haıiç yabancı bir ülkede tamamtayanların
(ortaöğretiminin (lise) lamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan
Türk okullannda tamamlayanlaı dahil),

B- 01l02l20l3 tarihinden sonra )rurt dışında ortaöğretime başlayan adaylann yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğ€timinin (lise) tamamını I(KTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin ([ise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde
açıImış olan Türk okullarında tamamlayanlar dAhil),

o KKTC uynıklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL
(The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlaıına sahip olanlaı ile 2005-
20l0 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kaylt yaptınp eğilim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklaıın, baş}uruları kabul edilir.

B- Başvurusu kabul edilmeyecek olan adaylar:
l ) Yurtiçinden ve 1urtdışından başvurular, web sayfası üzerinden ilan edilen tarihlerde online
olarak yapılır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
2) TC uynıklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC'de
tamamlayanların,
3) KKTC uynıklu oIanların (ortaöğeniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-20l0 taIihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptınp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına süip olan veya süip olacaklar hariç),
4) Bu maddenin 2'inci fıkasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk
u}Tuğu TC olan çift uynıklulann, (a bendinin 4 numaralı alt bendindeki şartlan sağlayanlar
haıiç),
5) Uynığundan birisi KKTC olan çift uynıkluların (ortaöSeniminin (lise) tamamnı KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna süip olanlar ile 2005-20l0 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlanna sahip olan
veya sÜip olacaklaı hariç),
6) Türkiye'deki büyükelçilikler biinyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı
liselerde öğenimlerini gören TC uynıklu olan veya bu maddenin 2'inci fıkasının (a) bendinin
2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uynığu TC olan çift uynıklulann, başvuruları
kabuI edilmez.

MADDE 7- Değerlendirme ve Yerleştirme
l. Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirmeı Üniversitenin yurtdışından öğenci konıenjanına

yerleştirme işlemlerinde kullanılacak sınavlar Tablo l 'de verilmiştir. Tablo l'de yer alan eşdeğer

sınav|aıdan birine girmiş ve tabloda gösterilen asgari puanı sağlamış olmak kaydıyla; Üniversitenin
yurtdışından öğenci kontenjanına yerleştirme işleminde değerlendirme, toplam l00 puan üzerinden ve

aşağıda verilen öncelik sıraIamasma göre yapılır.
a) Aday öğenciler Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarına sadece İÜYÖS puanı i|e başvuru

yapabilir.

b) Başvuran adayların İÜYÖS'den aldıkları puanın 0/o60'ı ve lise diplomasının oZ4O'ından oluşan

not ortalaması yerleştirmeye esas olarak kullanılır.

c) Aday öğenciler tercih sıraları dikkate ahnarak öncelikle ÜYÖS, daha sonra EK l'de belirtilen

geçerli puanlaı çerçevesindeki uluslararası sınavlar ve son olarak lise mezuniyet nofu en yüksek

puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak kontenjana göre sadece bir programa yerleştirilir.

Puanların eşit olması halinde, yaşı düa küçük olan adaya öncelik verilir.

d) Yerleştirme işlemi sonucunda, kontenjan d6hilinde, ilan edilen sınavlardan alınan puan

sıralamasına göre yerIeşen adayların listeleri diizenlenir. Kabul edilen adaylara Uluslararası

Öğenci Ofisi Koordinatörlüğü tarafından e-posta ve çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla
kabu| mektubu gönderilerek, ilgili öğrencinin kayda gelip gelmeyeceğini beyan etmesi istenir.

e) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi
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iÇerisinde Öğenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmalan zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt
için başvurmayan veya kayıt işIemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklannı kaybederler.

2. BaŞvuru koŞullarını taşımayan veya eksik evraklı adayların başvuruları değerlendirrneye alırırnaz,
Adayların başvuru beyanında hatalı bilgi ya da sahte belge tespit edilmesi halinde aday yerleşmiş olsa
dahi kayıt ve öğencilik hakkını kaybeder.
3. İÜYÖS puanı yiiksekliği, tercih sırası ve bir progıama kabul edilen aynı ülke uynıklu adayların
saYlsr esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın
kontenjan toplamının % 20 sini geçemez. kontenjanların boş kalması halinde bu baraj uygulanmaz.
a. İUYÖS sınavında asgari puanı sağlayıp özel yetenek srnavı ile öğenci alan programlara başvuran
adaylann, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı, tercih
sırası ve özel yetenekle ögrenci kabul eden bir programa kabul edilen aynı ülke ul,rı.ıklu adayların sayısı
esas alınarak belirlenir.

MADDE 8- Sonuçlann açıklanması ve kayıt
Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları ADYÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi

tional.adi en ve Ögrenci İşleri Daire Başkanhğı //oidb.ad
resmi web saü{as ında ilan edilir. Adaylara ayrıca posta i|e tebligat yapılmaz. (Değişik, ADYÜ Senatosu

MADDE 9- Eğitim, öğretim dili ve yabancı dit hazırhk eğitimi
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02.12.20|5 taih ve 23/12 sayılı karar)

2. KaYıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihterde, Öğenci işleri Daire Başkanlığınca yapılır.
Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılır.

3. Kayıt için gerekli belgeler Üniversitenin web saüfasında ilan edilir.
4. Kontenjanlara ,baŞvuru olmaması velveya yerleşen adaylaıın kayıt olmaması nedeniyle boş kalan

kontenjanların Üniversite Senatosu tarafindan tekar online başvuru ve yerleştirrne yapılabiİir.

Kayt için gerekli belgeler şunlardır:
l. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ash ile noter ya da Tiirk Dış Temsilciliklerinden

onaylı Türkçe tercümesi,
2. Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İ N,1llli ıgitim Müdürlükleri ya da Türk Dış

Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin ash,
3. Adayn lisede aldığ dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından

onaylanmış resmi not belgesi (transkipt) ile Türkçe tercümesinin noter ya di ıtırk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği,

4. KKTC uYruklu olup, KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğıenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuÇ|arına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer üIkelerdeki kolej ve liselere kayıt
YaPtırıP eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya süip olacaklardan, GCE AL
sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

S. İİ-ryÖS Yabancı Uy,ırklu Öğrenci Sınavı sonuç belgesinin çıktısı,

6. Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sa)dalarının ve Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

7. YT^, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya
da Türk Dış Temsilciliklerinden onayh ömeği,

8. İki adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altl ay içinde, ön cepheden, adayı kolayhkla tanıtabilecek
şekilde çekilmiş olmalıdır),

9. Ögrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren bania dekontu,
10. Doğumla yabancı uynıklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uynıklulardan Vukuatlı

Nüfus Kayıt Ömeği,
l1. BaŞvuru, yerleştirme ve kayıt stirecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanlarrn

kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.



l. Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya
eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline
göre yabancı dil bilgilerinin seviyesi, yeterlilik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir.

2. Zorunlu yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme stnavı ve hazırlık sınıfı eğitimi "Adıyaman
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim- ÖğIetim ve Sınav Yönetmeliği" hükiimlerine göre yapılır.

MADDE l0 - Türkçe yeterlitik düzeyi (ADYÜ-TÖMER)
t. Kesin kayıt hakkı kazanan tiim adaylar Üniversitemiz ADYÜ TÖMER tarafından yapılacak olan

Türkçe Seviye Belirleme Tespit Sınavına girmek zorundadırlar. Ögrenim için yeterli dil yeterliliğine
sahip olmayan öğenciler TÖMER egitimi almatan tavsiye olunur.

2. Programlara yerleştiriIen öğrencilerin Türkçeyeterlilikleri;
a) Kesin kayıt hakkı kazanan ttim adaylar Üniversitemiz ADYÜ TÖMER tafafından yapılacak olan

Türkçe Seviye Belirleme Tespit Sınavına,
b) Üniversitelerin Türkçe Dil Ögretimi Araşıırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil

Yeterlilik Belgesine,
c) Yunus Emre Enstitilsü tarafindan verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir.

3. Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendiriImesi;
a) (B2, Ci ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı
yapılır.
b) Al, A2 ve B! Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan
adaylar, Türkçe kursunu Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren ADYÜ-TÖMER
kurslanndan almalıdır. Bahar dönemine kadar 82 ve Cl belgesini almaya hak kazanan
adaylar bölüme aktif öğenci olarak kayıt olmaya hak kazanırlar.
c) Yundışındaki Türkçe eğitim veren bir Türk lisesinden veya Türkiye'deki Tür§e eğitim
veren bir liseden mezun olan yurtdışından veya yabancı uynıklu öğenciler için Türkçe
Yeterlilik belgesi aranmaz.
d) ADYÜ- TÖMER'de eğitim gören adaylardan Türkçe seviyelerini l yıl içerisinde yeterIi
düzeye yükseltemeyenlere 1 yıl daha ek süre verilir. Türkçe dil eğitiminde geçen sürenin
sadece bir yılı öğencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğetim süresinden sayılmaz. Toplam
2 yıl içerisinde Türkçe hazırhk eğitimini tamamlayamayan öğencilerin Üniversite ile
ilişikleri kesilir.
e) Türkçe yeterlilik belgesi olmayan adaylann, Üniversitenin Tükçe Ögretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ADYÜ-TÖMER) tarafından eğitim-öğetim başIamadan 4 hafta
öncesinde yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına girerek l00 üzerinden en az 60 puan
alması gerekmektedir. Üniversitemizde eğitim ve öğetime başlamak için ADYÜ-
TÖMEn'den 82 ve Cl; diğer devlet üniversitelerinden Cl sertifika belgesi ahnmış olması
gerekmektedir.
f1 Öğencilerin diğer kurum ve kuruIuşlardan (özel üniversitelerin ve kurumların belgesi
kabul edilmez) aldıklaıı Tükçe yeterlik belgelerinin denkliği Tiirkçe Öğetimi UyguIama ve
AraştIrma Merkezi (ADYÜ_TOMER) tarafından belirlenir. ADYÜ_TÖMER Türkçe seviyesi
ile ilgili, gerek|i gördüğii durumlarda adayt tekar sınava tabi tutabilme hakkına sahiptir.
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a) ADYÜ TÖil,fiR Kriterlerine göre Türkçe Dit Yeterlilik Düzeyleri vepuan
aralıkları aşağrda belirtilmiştir:

ADYÜTÖIİDR
rirnxçn»İr,
YETERLiLiK
DizEYmRİ

PUAN
ARALIKLARI AÇIIOAMALAR

Türkçesi yeterli, eğitim ve öğretime başlayabilir.
B2 65-74 Türkçesi yeterli, eğitim ve öSetime başlayabilir

Bl 50_64
Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir.
Eğitim ve öEretime başlayamaz.

A2 25-49
Türkçesi yetersiz. Eğitim ve öğretime
başlayamaz,

Al 0-24
Türkçesi hiç yok. Eğitim ve öğretime
başlayamaz.

MADDE 11 - Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri

Uluslararası öğrenciler;
1) Tük Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (Yabancı Uyruklu Kimlik

Numarası vb.),
2) İkamet tezkeresi almakla (öğenin vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren l ay içerisinde),
3) İt Göç İdaresi Müdürlüğünden öğenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her yıl

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne öğenci belgesini ibraz etrnekle,

4) Öğenim durumlarındaki değişiklikleri (fakülte, bölüm değişikliği vb) İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne
süresi içinde bildirmekle,

5) Şahsi, medeni ve öSenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 10 gün içinde Öğrenci İşIeri Dairesi
Başkanlığına bildirmekle,

6) Öğenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin

sona ermesinden 60 gün önce ya da müddetin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde, öğenimlerine
devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yenisini almakla,

7) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat

ederek l0 gün içinde yenisini almakla,
8) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlannı değiştirmeleri durumunda, bu

degişiklikleri 20 iş günü içinde gerek aynldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalti İl Göç İdaresi
Müdürlüklerine bildirmekle yükiimlüdürler.

9) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uynıklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde
talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağhk sigortalısı
olabilir.

MADDE 12- Disiplin işleri: Öğencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğetim Kurumlan Öğenci
Disiplin Yönetmeliği hüküınlerine göre yüriitiilür.

6
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üçtrxcü nöıtiıı
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 17- Yürürlük
l-Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yüriirlüğe girer.

MADDE 18- Yürütme
l- Bu Yönerge hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK_r)

Sınavın Adı Açıklama
En

Yüksek
Puan

sınav Türü ve
Geçerlilik

Süresi

iüvös

istanbul
üniversitesine

Yurtdışından veya
Yabancı Uynıklu
Öğenci Sınavı

(IUYOs)

Temel Oğrenme
Becerileri

testinden, en
düşük 40

standa( puan

40 100 2 yıl geçerlidir

ABtTUR

Almanya ve
Avusturya'da
uygulanan lise
bitirme sınavı

En faz|ı 4/en
yüksek not l 4 1

Lise bitirme
sınavl
(süresiz)

ACT American College
Test

Matematik (Math),
Fen (Science
Reasoning) ve
Toplam
(Composite) En
üz

2l 36
üniversite
Giriş Sınavı 2
yıl geçerlidir

,7

MADDE 13- Tebligıt: Öğrencilere yapılacak her furlu tebligat; kayıt yaptınrken bildirdİklerİ adrese yazılı

olarak veya öğencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanhş veya eksik adres bildiren

veya adres değişikliğini bildirrneyen öğencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine

tebligat yapılmış kabul edilir.

MADDE lG Yürürlükten kaldrnlan yönerge
t- Adıyaman Üniversitesi Senatosunun....tarihli....Sayılı toplantısında kabul edilen "Adıyaman

Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Ul,ruklu Ögrenci Kabulü Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Hüküm bulunmayan haller
l-Bu Yönergede hüküm bulunmayan ha|lerde. Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği, ilgili binmin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İlgİlİ dİğer mevzuat hükümleri ile

Yükseköğetim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararlan uygulanır.

En
Düşük
Puan

Ç=



En
Düşük
Puan

En
Yüksek
Puan

sınav Türü ve
Geçerlilik

Süresi
AçıklamaSınavrn Adr

Lise bitirme
sınavı
(süresiz)

En az 3 5

ATTESTAT
(Certificate of
Secondary
Education)

Lise bitirme
slnav1
(süresiz)

ortalaması en az
ve Pişdaneşgahi
bitirme notu en az

|2ıian'da lise
diploma nofu

DİPLoME
DEBiRESTAN

VE PiŞDANEŞGAHi

2 5

Lise bitirme
srnavl
(süresiz)

En az biri
başıurulan
programla ilgili
olmak iizere en az
iki konuda A
seviyesi

GCE (A LEVEL) SINAVI

üniversite
Giriş Sınavı 2
yıl geçerlidir

480 750

Çin Halk
Cumhuriyeti'nde
yapılan Üniversite
Giriş Sınavı

GAoKo

42
Lise bitirme
Slnavl
(süresiz)

Diploma notu en
az

u luslararas ı
Bakalorya
(Intemational
B accalaureate)

IB

Lise bitirme
smavl
(süresiz)

4
(Geçilir) lMatura derecesi

4 (Geçilir/en
yüksek not 1

MATURA

Ulusal Meslek
Sınavı (2 yıl
geçerli)

J
National
vocational
Qualification

SeviyeNVQ

üniversite
Giriş Sınavı

(1 yıl geçerli)

Başwrduğu
bölürn/program
için oluşan taban
puanına sahip
olmak

Tiirkiye'de yapılan
YükseköSetime
Giriş

ösys sınavları

l000 l600En az toplam puan

800

iiniversite
Giriş §ınavı

(2 yıl geçerli)
En Az Matematik
Puanı

500
scholastic
Assessment TestSAT 1

Altın, gümüş, bronz madalya

TüBITAK'ın
tanıdığı Ve

katıldığı
uluslararası Bilim
Olimpiyatları

250 350KONKUR General
state Examination

AFGANiSTAN
KoNKIJR

Diplomaya sahip olmakABD Lise
diplomasıABD

Angola
Habilitaçao/Diplo
ma de Ensino
Medio

Diplomaya sahip olmakANGoLA

Diplomaya sahip olmakAmavutluk Matura
DiplomasıARNAVUTLUK

50 l00Arjantin
BaccalaureateARJANTIN

8

ATTESTAT

20

General certificate
Education

Başvurulan
programrn puan
tiiründe en az

28

5

ULUSLARARASI BiLİM
OLİMPiYATLARI

üniversite
Giriş Sınavı

(2 ul secerli)
En az



Sınavın Adı Açık|ama
En

Düşük
Puan

En
Yüksek
Puan

AZERBAYCAN TQDK S

TQDK (Talebe

Qabulu iizre
Dövlet
Komissiyası)
tarafından yapılan
merkezi
üniversite giriş
sınavl

200 700
üniversite
Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

AVUSTURALYA Avusturalya Lise
Diploması Diplomaya sahip olmak

AVUSTURYA Avusturya Matura
diploması Diplomaya süip olmak

BANGLADEŞ
Bangladeş Lise
Bitirme
Diploması

60 l00

BELÇiKA Belçika Lise
Diploması Diplomaya sahip olmak

BENiN Benin
BaccaIaureate

En az l0

BEYAZ RUSYA Beyaz Rusya
Merkezi sınavı 350

50 l00

BoLiVYA
Boliıya
Bachiller/Tecnico
certificado de
esfudios

50 l00

BOSNA HERSEK Bosna Hersek Lise
Diploması Diplomaya sahip olmak

BREZİLYA Brezilya Lise
diploması Diplomaya sahip olmak

BULOARiSTAN Bulgaristan Lise
Diploması Diplomaya süip olmak

BURKNA Burkina Faso
Bacca|aureate l0

CEZAYiR
BAKALORYA

Cezair'de yapılan
Bakalorya sınavı
(Baccalaureat de
I'Enseignement
Secondaire)

En az l0 20
Lise Bitirme
Sınavı
(süresiz)

ÇAD Çad Baccalaureate En az l0
DANiMARKA Danimarka Beviz/

Diploma Diplomaya Sahip olmak

DoMiNİK
CLrMHURiYETİ

Dominic
Cumhuriyeti
Bach il lerato

En az 100

ENDONEZYA UANruN Endonezya Ujian
Akhir National

En az JJ 60
üniversite
Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

9

sınav Türü ve
Geçerlilik

Süresi

Başwrduğu
bölümle ilgili
alandan en az

600

BiRLEŞİK A]rAI,
EMiRLİKLERi

Tawjihiyya,/Gener
al Secondary
F,ducation
certificate

En az

50

-b



Sınavın Adı Açıklama
En

Düşük
Puan

En
Yüksek
Puan

sınav Türü ve
Geçerlilik

Süresi

ETtYoPYA
Etiyopya
Yükseköğetim
giriş sınavı

60 l00

FAS BAKALORYA Fas'ta yapılan
Bakalorya sınavı

En az )n
Lise bitirme
sınavl
(süresiz)

FRANSA BAKALORYA
Fransız
Bakaloryası
(French
Baccalaureate)

Diploma notu en
az

l0 20
Lise bitirme
slnavı
(süresiz)

FILISTIN Filistin Tawiihi ,70

FINLANDIYA

Finlandiya
Matriculation
Sınavı/

Ylioppilastutkintot
odisfus

En az 4 7

GANA Gana WAEC En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kedi almak

GiNE Gine
Baccalaureate 50

GüI.IEY AFRiKA
Güney Afrika
Senior certificate,
matrix

7 dersten en az altısından başarılı olmak

GÜNEY KORE cSAT 400

GüRCiSTAN Gürcistan ulusal
slnavl 250

HAITI Haiti Baccalaureat 50 l00
HiNDiSTAN Lise diploması 60 l00

Lise Diploması Diplomaya sahip olmak

HONG KONG

Hong Kong lleri
Seviye Sınavı
(HKCEE) Hong
Kong Ortaöğetim
Mezuniyet sınavı
(HKALE)

Matemaıik ve Liberal studies minimum D sevivesi

IRAK lrak_Al-Edadiyah 70

iNGiLTERE
İngiltere General
certificate of
Education
Advanced Level

Diplomaya sahip olmak

iSRAiL Israil Teudat
Bagrut 50 l00

ISPANYA 50

iSViÇRE İsviçre Mafura
diploma 50 l00

iTALYA Italya Mafura
diploma

JAPoNYA Matura diploma Diplomaya sahip olmak

CAMBoDlA Cambodia-
Baccalaureate 50 l00

KAMERUN Kamerun-
Baccalaureate

l0

1l

l00

HoLLANDA

Ispanya (Spain)
Baccalaureate l00

Diplomaya sahip olmak

ll

->



Sınavın Adı Açıklama
En

Düşük
Puan

En
Yüksek
Puan

sınav Türü ve
Geçerlilik

Süresi

KANADA Kanada Lise
diploması

60 100

MONTENEGRO Diploma Record
of study

KATAR
Katar Al-
Thanawila Aama
Qatari

60 100

KAZAKISTAN ulusal Üniversite
Testi

50 |20
üniversite
Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

KAMERUN Kamerun
Baccalaureate

En az l0

KENYA Kenya eğitim
sertifikası

KIRGZISTANORT
sINAVI

ulusal Üniversite
Giriş Sınavı

En az |20 250
üniversite
Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

KoSoVA-
MAKEDoI\tYA

Kosova ve
Makedonya'da
yapılan olgunIuk
slnavl

En az 40 l00
Lise bitirme
sınavı
(süresiz)

Kolombia
Baccaulaureate 50 l00

KONGO DEMOKRATiK
CUMHURİYETİ

Demokatic Congo
Republic Examen
D'etat

En az 50

KüBA
Küba Diploma de
Techinco de
Segundo glau

50 l00

KUVEYT
Kuveyt Merkezi
Lise Bitirme
sınavt

En az l60 240

LETONYA Letonya Lise
Diploması 6

LIBYA BAKALORYA

Libya'da yapılan
Al-Shahada-AI
Thanawiyya
(Baccalaureate)
sınavl

Fen dalında
(Scientific) en az

l80 240
Lise bitirme
slnaVı
(süresiz)Sosyal Da|da en az l70 240

LUBNAN BAKAIORYA
Lübnan'da yapılan
Bakalorya sınavı

(Baccalaureate
Libanais)

Başwrulan
bölümle iIgili
srnavdan alınan
srnav not
ortalaması en az
(20'lik sistemde
ise)

l2 z0

Lise bitirme
srnavı
(süresiz)Başvurulan

bölümle ilgili
sınavdan alınan
sınav not
ortalaması en az
(l00'lük sistemde
ise)

65 l00

ll

Diplomaya sahip olmak

C+

KoLoMBl.A



Sınavın Adı AçıkJama
En

Düşük
Puan

En
Yüksek
Puan

sınav Türü ve
Geçerlilik

Süresi

LrBERYA

Liberya Batı
Afrika
ülkelerinde
Yapılan sertifika
sınavı (WAEC)
(wAsscE)

Altı konunun her birinden en az C seviyesi

MACARİSTAN Macaıistan Lise
Diploması

Diplomaya sahip olmak

MADAGASCAR Madagascar
Bacclaureate

ll

MAKEDONYA
Merkezi Lise
bitirme (Matura)
Sınavı

50 l00
Lise bitirme
sınaVı
(süresiz)

MALI Mali
Baccalaureate

ll

MALAwl
Malawi school
certificate of
Education Exam
(MSCE)

C

MALEZYA

Malezya Sijil
Pelajaran
Malaysia/Malaysi
a eğitim
sertifikas ı/Sij il
Tinggi
persekolüan
Malaysia,/
Malaysia Lise
sertifikası

En az 2 dersten A ile
geçmek ve Lise
Diplomasında %50
Başarı

MEXICo Mexico
Baccalaureate

50 100

MISIR

Mısır The
Thanaweya A
'ama General
Public
Examination

50

MoLDoVA
Moldova
Baccalaureate
exam

,7

MoNTANYA Moritanya Lise
diploması

MOZAMBiK Mozambik lise
diploması

Diplomaya sahip olmak

Myanmar Basic
Education
standart Exam
(Matriculation)

60 l00

Moğolistan
U nıverslte gırış
sınavı konkurs

En az 600

MoRoCCo Morokko
Baccalaureat

ll

|2

50 l00

MYANMAR

MoĞoLisTAN

)s>



Sınavın Adı Açıklama
En

Düşük
Puan

En
Yüksek
Puın

sınav Türü ve
Geçerlilik

Süresi

NEPAL Nepal Lise
Diploması

60 100

NiJER Nijer
Baccalaureate

ll
NIJERYA WAEC sınavı En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kedi almak
NiJERYA JAMP sınavı l85

oRTA AFRiKA Orta Afrika
Baccalaureate

l0

ÖZBEKİSTAN

özbekistan
certificate of
secondary
education

J

PAKiSTAN
pakistan Lise
Diploması

60 l00

PANAMA Panama
Baccalaureate

50 100

PAPUA YENi GİNE
Papua Yeni Gine
Lise diploması

50 l00

PERU
Peru
Bachillerato/Tecn
ico

50 l00

PoLoNYA Polonya Matura
diploması

Diplomaya sahip olmak

PORTEKiZ
portekiz Lise
Diploması

Diplomaya sahip olmak

PHILİPlNLER
PhilipinIer
Kativayan (High
School Diploma)

Diplomaya sahip olmak

RoMANYA Romanya Diploma
de Baccalaureate

6

RUsYA
EGE

Rusya
Federasyonu
Üniversite Giriş
slnavt

F,n az 42
Üniversite giriş
sınavı (2 yıl
geçerli)

RUANDA Raunda Lise
Diploması

60 l00

SAUDi ARABiSTAN
(QoADRATTEST)

saudi National
performans Test
ofthe overall
Capacity (Quadrat
Test)

En az l00
üniversite
Giriş sınavı (2
yıl geçerli)

SENEGAL
Senagal
Bakaloryası

l0

s ırbistan
Diploma/Record
of Sudy

Diplomaya Sahip olmak

SIERRA LEONE

Batı Afrika
ülkelerinde
yapılan sertifika
sınavı (WAEC)
(wASScE)

Alü konunun her biıinden en az C seviyesi

SLoVAKYA Slovakya Lise
Diploması

50 l00

l3

60

SIRBiSTAN

?-



Sınavın Adı Açıklama
En

Düşük
Puan

En
Yüksek
Puan

sınav Türü ve
Geçerlilik

Sü resi

soMALi Somali Lise
Diploması

Diplomaya Sahip olmak

SRI LANKA

Sri Lanka general
certificate of
education
advanced level

Diplomaya
Süip olmak

SURiYE BAKALORYA

Suriye'de yapılan
AL-Shüada-Al
Thanawilya
(BaccaIaureate)
smavı

Fen Dalında
(Scientific
stream) en az

Lise bitirme
slnavı
(süresiz)

SUDAN sudan school
sertificate

En az 60 l00

TACIKISTAN Tacikistan Lise
Diploması

3

TAYwAN Taüıvan Lise
Diploması Diplomaya Sahip olmak

TANZANYA Tanzanya Lise
Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TAYLAND Tayland Lise
Diploması

Diplomaya Sahip olrnak

ToGo Togo Baccalaureat l0

TUNUS Tunus
Baccalaureat

l0

TÜRKMENiSTAN Türkmenistan Lise
Diploması

3

UMMAN Umman Tawiihi 80

UKRAYNA ZNO

En az ikisi
başvurulan
programla ilgili
olmak üzere üç
dalda en az

150 200

ünoü.ı Ürdün Tawjihi 70

VENEZUELA venezuela
Bachillerato

I4

VIETNAM
Vietnam Bang Tu
Tai Hai
(Baccalaurato

6

YEMEN
yemen ihtibar
vizari sanevi
Srnavı

70

YUNANİSTAN

Apolyirion of
Lykeo (secondry
School Leaving
Certificate) Lise
bitirme sertifikası

En az 8 20
Lise bitirme
sınavl
(süresiz)

ZIMBABwE zimbabwe Lise
Diploması

En az 50 l00

ZAMBIYA Zambiya Lise
sertifikası

Sertifikaya sahip olmak

(ı

|4 rG
y

l60 240

üniversite
Giriş sınavı

(2 yl geçerli)

Bağımsız
Üniversite (ZNO)

I

oo'ç.


