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Amaç 

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

ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne 

ilişkin esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 

MADDE 2  - (1)  Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına 

yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin 
koşulları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci 

Kabulü Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

A)  Birim: Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar 

ve meslek yüksekokullarını, 

B)   Birim Kurulu: Adıyaman Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, 

yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, konservatuarda konservatuar kurulunu, 

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, 

C) Birim Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki fakülte, 

yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

D) ADYÜ-TÖMER: Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

E)   ADYÜ: Adıyaman Üniversitesi’ni, 

F)   Kılavuz: Adıyaman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) Kılavuzunu, 

G) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 

H) ÖSYM: Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

İ) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını, 
J)   Rektörlük: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünü, 
K) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu, 
L)   T.C. : Türkiye Cumhuriyetini, 
M) Üniversite; Adıyaman Üniversitesini, 
N) Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi: Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin 

tercih, kabul ve öğrenimleri boyunca öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Dış 
İlişkiler Birimi bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi oluşturulur. 

O)  YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

P)  Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Yönetim 

kurulunu, ifade eder. 



 

MADDE 5 – Kontenjanlar 

1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki 

birinci öğretim programlarına ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar birimlerin önerisi, 

Senato kararıyla belirlenir. 
2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir. 

3) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru 

olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar Tıp, 

Diş Hekimliği ve Eczacılık programları dışındaki diğer programlar için Üniversite talep ettiği 

takdirde; Üniversitenin diğer program kontenjanlarına, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini 

geçmeyecek şekilde Senato kararı ile aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarında 

ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir. 

MADDE 6  - Başvuru Koşulları 

1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

2) Yabancı uyruklu olanların, 

3) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar 

ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk 

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi 

olduklarını belgeleyenlerin, 

4) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların, 
5) A- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu 

öğrencilerden ise 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), 

 

         B- 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul 

kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar 

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil), 

6) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan 

GCEAL (The General Certificate of Education - Advanced Level) 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. 

 

   Başvurusu Kabul Edilmeyecek olan Adaylar Aşağıda Belirtilmiştir; 
a) Yurtiçinden ve yurtdışından başvurular, resmi web sayfası üzerinden ilan edilen tarihlerde 

online olarak yapılır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

b) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

c) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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) Bu maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk 

uyruğu TC olan çift uyrukluların, (a bendinin 4 numaralı alt bendindeki şartları sağlayanlar 

hariç), 

e) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 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), 

f) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 

2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları 



kabul edilmez. 

 

MADDE 7 –  Program tercih koşulları 

1- Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına sadece ülkemizdeki devlet 

Üniversitelerinin yaptığı YÖS Temel Öğrenme Becerileri testinden, en düşük 50 standart puan ve 

üzeri almış adaylar başvurabilir.  

2- Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin web-sayfasında ilan 

edilir. 

3- Adaylar en fazla iki diploma programına başvurabilirler. Bu programlara başvurular Internet 

üzerinden Üniversitenin ilgili web sayfasından ilan edilir. 

4- Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumlarından daha önce herhangi bir programdan mezun olan 

adayların tekrardan TÖMER belgesine sahip olmalarına gerek yoktur.  

5- 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 Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi 

sayfasında da ilan edilir. Başvurular belirlenen tarihler arasında, Yurtdışından Öğrenci Kabulü 

Başvuru Formu ile Web sayfası üzerinden (Online başvuru) yapılacaktır.  

6- Vekâletname ile bir başkası adına başvuru kabul edilebilir. (Türkiye’deki noterler veya Türkiye’nin 

dış temsilciliklerince onaylanmış olması gerekir.)  

7- Başvuran adaylar sahip oldukları Uluslararası Sınav, Ulusal Üniversite giriş sınavı ya da Türkiye’deki 

Üniversitelerin yaptığı Yurtdışından Öğrenci Kabul sınavı (YÖS) sonuç belgelerinden sadece birini 

kullanabilir.  

8- Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde geçerli olan sınavların geçerlilik süresi bir (1) 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.  

9- Rektör tarafından fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından birer öğretim 

elemanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinden birer personel seçilerek 

Eğitim- Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul 

Komisyonu'nca değerlendirilerek sınavların birbirlerine göre eşdeğerliği ve yerleştirme işlemleri 

yapılır. Kayıt işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin takibi ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Ofisince yapılır.  

10- 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.  

MADDE 8 - Program tercih işlemleri 

1-  Program tercih işlemleri adaylar tarafından ADYÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi ana web 

sayfasından online olarak yapılır. 

2- Adaylar sisteme aday numarası ve şifresi ile giriş yapar. 

3- Adayların seçilmesinde geçerli YÖS puanı olana öncelik verilir. Fakültelere sadece YÖS puanı ile 

başvuru yapılabilir ancak değerlendirme sürecinde lise puanı ve YÖS puanı birlikte değerlendirilir. MYO 

ve Yüksekokullara ise YÖS puanı olmadan başvuru yapılabilir.  
4- Tercih bölümü kısmında istediği programı seçer. 
5- İki farklı program tercih eder. 
6- Aday yaptığı iki tercihi görür ve onaylar. 

 

MADDE 9- Değerlendirme ve Yerleştirme 

(1) Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme; YÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul 



edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan 

adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının % 20 sini geçemez. Kontenjanların boş kalması 

halince bu baraj uygulanmaz. Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana 

öncelik tanınır. 

(2) YÖS sınavında asgari puanı sağlayıp özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran 

adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri;  özel yetenek sınavı puanı, tercih 

sırası ve özel yetenekle öğrenci kabul eden bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı 

esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan 

toplamının % 20 sini geçemez. Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana 

öncelik tanınır. 

(3) Kontenjanların dolmaması üzerine yeni bir ilana çıkılabilir.  

(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme hakkı kazandırmaz. 

(5) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

 

MADDE 10-  Sonuçların açıklanması ve kayıt 

1. Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları ADYÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi 

(https://international.adiyaman.edu.tr/en) ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

(https://oidb.adiyaman.edu.tr/) resmi web sayfasında asil ve yedek adayların isim listeleri ilan edilir. 

Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmaz. (Değişik, ADYÜ Senatosu 02.12.2015 tarih ve 23/12 sayılı 

karar)  Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu internet üzerinden mail olarak 

gönderilir.   

2. Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. 

Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılır. 

3. Kayıt için gerekli belgeler Üniversitenin web sayfasında yayınlanır. 

4. Kalan boş kontenjanlar için ilk sonuçların açıklanması sonrasında ikinci ilana çıkılır. İkinci ilanda da 

kontenjanlar doldurulamazsa ikinci ilanın sonuçları sonrasında üçüncü ilana çıkılır. 

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 

a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 

b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, 

c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü 

tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

ç) KKTC uyruklu 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 olacaklardan,  GCE 

AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 
d) Adyü Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonuç belgesinin çıktısı, 

e) Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

f) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik 

Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

g) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna 

teslim edilmesi şarttır), 

ğ) Altı adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), 

h) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift 

uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 
5. Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları 

halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir. 

6. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları 

https://oidb.adiyaman.edu.tr/


yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir. 

 

MADDE 11- Eğitim, öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi 

1- 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 sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi 

        “Adıyaman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”     hükümlerine göre 

yapılır. 

MADDE 12 - Türkçe yeterlilik düzeyi (ADYÜ-TÖMER) 

1- Programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe yeterlilikleri; 

a) Yapılması halinde ADYÜ TÖMER’den aldıkları Türkçe Testi düzeyine, 

b) Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil 

Yeterlilik Belgesine, 
c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir. 

2- Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi: 
a) (B2, C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. 

b)   A1, A2 ve B1 Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan 

adaylar, Türkçe kursunu Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren ADYÜ-TÖMER kurslarından 

almalıdır. Bahar dönemine kadar B2 ve C1 belgesini almaya hak kazanan adaylar bölüme aktif öğrenci 

olarak kayıt olmaya hak kazanırlar.  

c) Yurtdışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurtdışından 

veya yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Yeterlilik belgesi aranmaz. 

d) ADYÜ- TÖMER’de eğitim gören adaylardan Türkçe seviyelerini 1 yıl içerisinde yeterli 

düzeye yükseltemeyenlere 1 yıl daha ek süre verilir. Türkçe dil eğitiminde geçen sürenin sadece bir yılı 

öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Toplam 2 yıl içerisinde Türkçe 

hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.  

e) Türkçe yeterlilik belgesi olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (ADYÜ-TÖMER) tarafından eğitim-öğretim başlamadan 4 hafta öncesinde 

yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına girerek 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. 

Üniversitemizde eğitim ve öğretime başlamak için ADYÜ-TÖMER’den B2 ve C1; diğer devlet 

üniversitelerinden C1 sertifika belgesi alınmış olması gerekmektedir.  

f)  Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan (özel üniversitelerin ve kurumların belgesi 

kabul edilmez) aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (ADYÜ-TÖMER) tarafından belirlenir. ADYÜ-TÖMER Türkçe seviyesi ile ilgili, gerekli 

gördüğü durumlarda adayı tekrar sınava tabi tutabilme hakkına sahiptir.  

 

3- ADYÜ TÖMER Kriterlerine göre Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda 

belirtilmiştir: 

 
ADYÜ TÖMER TÜRKÇE DİL 

YETERLİLİK DÜZEYLERİ 

PUAN 

ARALIKLARI 
AÇIKLAMALAR 

C1 75-100 Türkçesi yeterli, eğitim ve öğretime başlayabilir. 

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

B1 50-64 
Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Eğitim ve 

öğretime başlayamaz.  

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

A1 0-24 Türkçesi hiç yok. Eğitim ve öğretime başlayamaz. 

 

MADDE 13 - Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri 

 (1) Uluslararası öğrenciler; 

a) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

bildirmekle, 

b) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, 



öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli makamlardan yenisini almakla, 

c) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün 

içinde yenisini almakla, 

ç) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, 

ayrıldıklarını ve yeni adreslerini bulundukları yerlerin mahalli makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. Kayıt 

yapan öğrencilerimiz bu yükümlülükleri kabul ettiklerine dair bir sözleşme imzalarlar. 

 

MADDE 14- Disiplin işleri: Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

 

MADDE 15- Tebligat: Öğrencilere yapılacak her turlu tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya 

Öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini 

bildirmeyen Öğrencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 16- Hüküm bulunmayan haller 

1- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği,  ilgili birimin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,  ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu 

kararları uygulanır. 

 

MADDE 17- Yürürlükten kaldırılan yönerge 

2- Adıyaman Üniversitesi  Senatosunun  15.04.2021 tarihli  2021/…  sayılı toplantısında kabul edilen 

“Adıyaman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi” yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

MADDE 18 –Yürürlük 

3- Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE 19- Yürütme 

4- Bu Yönerge hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (TL) 

  

NORMAL ÖĞRETİM 

GÜZ BAHAR TOPLAM 

  
I. YARIYIL II. YARIYIL 

FAK./YO./MYO       

TIP FAKÜLTESİ 18000TL 18000TL 36000 TL 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 12500TL 12500TL 25000 TL 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 10000 TL 10000 TL 20000 TL 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 5000 TL 5000 TL 10000 TL 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 5000 TL 5000 TL 10000 TL 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 3750 TL 3750 TL 7500 TL 

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3750 TL 3750 TL 7500 TL 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3750 TL 3750 TL 7500 TL 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 3750 TL 3750 TL 7500 TL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 3750 TL 3750 TL 7500 TL 

TURİZM FAKÜLTESİ 3000 TL 3000 TL 6000 TL 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2500 TL 2500 TL 5000 TL 

DEVLET KONSERVATUVARI 2500 TL 2500 TL 5000 TL 

YÜKSEKOKULLAR       

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. 3000 TL 3000 TL 6000 TL 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI       

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. 3000 TL 3000 TL 6000 TL 

TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. 2000 TL 2000 TL 4000 TL 

SOSYAL BİLİMLER M.Y.O. 2000 TL 2000 TL 4000 TL 

BESNİ M.Y.O. 2000 TL 2000 TL 4000 TL 

KAHTA M.Y.O 2000 TL 2000 TL 4000 TL 

GÖLBAŞI M.Y.O. 2000 TL 2000 TL 4000 TL 


