ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına,
yurtdışından kabul edilecek öğrenci alımına ilişkin başvuru şartları ile kabul esaslarını düzenler
ve kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (f)
bendi ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.02.2013 tarihli toplantısında kabul edilen
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) ATATÖMER: Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama
Merkezini,
b) ATAYÖS: Atatürk Üniversite’nin düzenlediği yurtdışından ya da yabancı uyruklu
öğrenci seçme sınavını,
c) Kılavuz: ATAYÖS kılavuzunu,
ç) Birim: Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar veya Meslek Yüksekokulunu,
d) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar veya
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Kontenjan, Başvuru, Sınav ve Değerlendirme
Genel İlkeler
MADDE 4- (1)Üniversitesi her yıl yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için
yükseköğretime geçiş ve yerleştirme sınavı yapar. Bu sınavda alınan puanlar sadece yapıldığı
uygulandığı yıl için Atatürk Üniversitesi programlarına yapılacak başvurularda geçerlidir.
Sınav takvimi, sınavın yapılış şekli, içeriği ve ücreti birim Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen Kılavuzda belirtilir.
Kontenjan
MADDE 5- (1) Üniversitede, birinci öğretim, ikinci öğretim, açıköğretim ve uzaktan eğitim
yolu ile yürütülen önlisans ve lisans programlarına, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yurt
dışından öğrenci kabul edilir.
(2)Yurtdışından öğrenci alacak programların eğitim ücreti, bazı bölümlere kayıt için gerekli
sağlık raporu vb. özel koşullar Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(3) ATAYÖS sınav sonucu ile yapılan yerleştirme neticesinde; kayıt sonrası kalan boş
kontenjanlar, ek yerleştirmeler için Üniversitenin internet sayfasında yayınlanacak duyuruda
ilan edilir.
Başvuru koşulları
MADDE 6- (1) Başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
yayımlanan Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarda yer alan şartlara sahip olmaları
gerekir.
(2) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlenen “Türkiye içinde
veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk
vatandaşıdır.” hükmü doğrultusunda, ATAYÖS sınavı kapsamında başvuracak olan adayların,

Türkiye lise diplomasına sahip olmaları halinde başvuruları kabul edilmez. Ancak yurtdışında
faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında öğrenim görerek mezun
olanlar; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Yurtdışında bulunan
Türk Okullarında lise öğrenimi (KKTC hariç) görenlerin başvurularının Yurt Dışından Öğrenci
Kabulü kapsamında kabul edilebileceğine” ilişkin görüşü doğrultusunda, bu kapsamda
değerlendirilebilecektir.
(3) ATAYÖS sınavı sonucunda; Üniversiteye başvuru yapacak öğrenciler için,
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan, lise bitirme sınavları statüsündeki
eşdeğer sınavların (Abitur gibi) geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama
bulunmamaktadır. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik
süreleri iki yıldır. Bu tür sınav sonuçlarına dayanarak ek yerleştirmelerde yapılan başvurular
kabul edilmektedir. Ek yerleştirmelerde “Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından
Öğrenci Kabulü Kriterleri” doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.
a) Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan Uluslararası Seviye Tespit Sınavı: Temel
Öğrenme Becerileri Testi Puanı,
b) Orta öğretim puanı (Ancak Açıköğretim Fakültesi başvuruları için): tam notun en az
%60’ı,
c) SAT I sınavı: en az 400 toplam puan ve en az 200 matematik puanı,
ç) ABİTUR sınavı: en az 4.
ATAYÖS sınavı
MADDE 7- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler tarafından Atatürk Üniversitesi önlisans ve
lisans programlarına yapılacak ilk başvuru ve yerleştirmeler, Atatürk Üniversitesi tarafından
düzenlenen ATAYÖS sınav sonucuna göre yapılacaktır. ATAYÖS sınavına katılmak isteyen
adayların, başvuru işlemlerini, Üniversite web sayfasında verilen başvuru linkinden yapmaları
gerekmektedir. Üniversite tarafından belirtilen tarihler arasında internet üzerinden yapılmayan
başvurular ile elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) ATAYÖS sınav tarihi, saati ve sınav merkezleri başta olmak üzere sınavla ilgili diğer
hususlar bu Yönerge kapsamında hazırlanan ve http://oia.atauni.edu.tr/atayos/ adresinde
yayınlanan “Başvuru Klavuzu”nda ilan edilir.
(3) Sınav süreci ile ilgili organizasyon Rektörlük tarafından oluşturulan Komisyon
tarafından yürütülür.
Kabul şartları, değerlendirme
MADDE 8- (1) Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin Üniversiteye kabul edilebilmesi
için kendi sistemindeki ortaöğretim mezuniyet belgesi ile bu maddenin diğer fıkralarında
belirtilen şartlara sahip olması gerekmektedir.
(2) Öğrencilerin programlara yerleştirme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan öğrenciler, Üniversite tarafından yapılacak
olan Uluslararası Seviye Tespit Sınavının Temel Öğrenme Becerileri Testinden (ATAYÖS)
aldıkları puan karşılığında, ilk tercihlerinden başlayarak uygun gelen sıradaki tercihlerine
yerleştirilirler.
b) Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programları tercih edip yerleşen
öğrenciler, Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik
Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı öğrenimi
görmeden doğrudan birinci sınıftan öğrenimlerine başlarlar, başarılı olamayanlar ise hazırlık
sınıfında eğitime alınırlar.
c) YÖS puanına göre yapılan yerleştirmelerden sonra, Açıköğretim Fakültesinin boş kalan
kontenjanları için, lise mezuniyet puanına göre yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme
başvurularında; Üniversitenin web sayfasında belirtilen Yükseköğretim kurumlarının
düzenledikleri Yabancı Öğrenci Sınav (YÖS) sonuçları ve diğer uluslararası geçerli sınav
sonuçlarının, adayın geldiği sistemde aldığı notun; Üniversitede kullanılan sistemde karşılığını
bulmak için aşağıdaki formül kullanılır.

x=

(d − e)
(𝑐 − 𝑏) + 𝑒
(𝑎 − 𝑏)

Bu formülde;
x= Başvuruda esas alınacak notu,
a= Geldiği sistemdeki en yüksek notu,
b= Geldiği sistemin baraj notu,
c= Geldiği sistemdeki adayın aldığı notu,
d= Üniversitede kullanılan sistemin en yüksek notu (100),
e= Üniversitede kullanılan sistemin baraj notunu (50),
ifade eder.
d) Uluslararası öğrenci alımında yapılacak ilk yerleştirme işlemlerine bağlı olarak boş
kontenjan olması halinde, yapılacak ek yerleştirme işlemlerinde diğer yükseköğretim kurumları
veya bu kurumlarca oluşturulan birlikler tarafından yapılan Uluslararası Seviye Tespit Sınavı /
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ya da eş değer bir sınava giren adayların da başvuruları
kabul edilecektir. Bu adayların yerleştirme işlemleri bu maddenin (c) fıkrasında yer alan
formülasyona göre yapılmakta olup, sonuçları 0,9 ile çarpılacaktır.
(3) Adaylar, ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da
belirttiği, örgün öğretim programları için en fazla 5, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
programları için en fazla 10 tercih olmak üzere toplam 15 tercih yapabilir.
(4) İlk yerleştirmelerde ATAYÖS sınav sonucu ile tercih işlemlerini gerçekleştiren ve
herhangi bir programa yerleşen ancak Üniversite’ye kaydını yaptırmayan veya herhangi bir
bölüme yerleşip kaydını yaptıran öğrenciler de, ATAYÖS sınav sonucu ile ek yerleştirmelerde
başvuruda bulunamayacaklardır.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının
değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri, ilgili birimlerin belirleyecekleri usul ve esaslar
çerçevesinde ilan edilen tarihlerde yapılır.
Kayıt Esasları
MADDE 9- (1) Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan
öğrenciler, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitenin web sayfasında
ilan edilecek tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan
öğrenciler, kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.
(2) Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin temin ve teslim
edilmesi gerekmektedir:
Yurt Dışında İkamet edenler için:
a) Lise Diplomasının aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
b) Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencinin ülkesindeki Türk Dış Temsilciliklerinden
alınacak Diploma Denklik Belgesi
c) Not Durumu Belgesi (transkript) aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe
tercümesi
d) Uluslararası Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesinin aslı (YÖS)
(Ek yerleştirmelerde YÖS sınav sonuç belgesi ya da uluslararası sınav belgesi SAT 1 ve
Abitur belgelerin aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi)
e) Vesikalık Fotoğraf (6 adet ölçüleri 4,5*6)
f) Pasaportun onaylı fotokopisi ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
g) Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izin belgesi
h) Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte
olduklarına yönelik yazılı beyan (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)
i) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ( kayıt esnasında Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığının Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından verilen numara ile
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların birine yatırılır)

j) Türkçe Yeterlilik Belgesi (bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından
yapılacak Türkçe Seviye Belirleme Sınavına alınacaklardır)
k) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular için),
Türkiye’de ikamet edenler için:
a) Lise Diplomasının aslı ile Türkiye’de Noter tarafından onaylı Türkçe tercümesi
b) Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınır)
c) Not Durumu Belgesi (transkript) aslı ile Türkiye’de Noter tarafından onaylı Türkçe
tercümesi
d) Uluslararası Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesinin aslı (YÖS)
(Ek yerleştirmelerde YÖS sınav sonuç belgesi ya da uluslararası sınav belgesi SAT 1 ve
Abitur belgelerin aslı ile Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi)
e) Vesikalık Fotoğraf (6 adet ölçüleri 4,5*6)
f) Pasaportun onaylı fotokopisi ile Türkiye’de Noter tarafından onaylı Türkçe tercümesi
g) Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izin belgesi
h) Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte
olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)
i) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (kayıt esnasında Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığının Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından verilen numara ile
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların birine yatırılır)
j) Türkçe Yeterlilik Belgesi (bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından
yapılacak Türkçe Seviye Belirleme Sınavına alınacaklardır)
k) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular için)
(3) Belirtilen kayıt tarihleri arasında, yukarıda belirtilen belgeleri eksik getiren ya da
sunamayan adayların Üniversiteye kayıtları yapılmaz.
(4) İlgili programlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler Üniversitede her öğretim yılında
belirlenen ve Üniversite internet sitesinde ilan edilen eğitim ve sürdürülebilir yaşam maliyetinin
finansal kaynağını uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.
(5) Suriye, Irak ve Libya’dan gelen ve ilgili kurumlar tarafından kayıt altına alınan
öğrencilerden, ortaöğretimini Geçici Eğitim Merkezlerinde tamamlayanlar “Geçici Eğitim
Merkezi Diploması/Belgesi” ile birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlarını yaptırarak gerekli
şartları yerine getirip mezun olduklarını belgelendirmelidirler.
(6) 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 olabilirler.
(7) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren üç ay
içinde Geçici T.C. Kimlik numarası başvurusunda bulunup alacakları T.C. kimlik numaralarını
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
(8) Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim
ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlar aşılmamak kaydıyla
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(9) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış bilgi ve
belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
Eğitim ve öğretim dili
MADDE 10-(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) Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonra
öğrenimlerine başlama zamanları Üniversite tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği kabul
edilen Türkçe Seviye Belirleme Sınavından alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan;

a) Türkçe dil bilgisi yeterli (C1 ve üzeri düzeyinde) olanlar birimlerinde öğrenimlerine
hemen başlayabileceklerdir.
b) Türkçe dil bilgisi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek (B1-B2 Düzeyi) olan adaylar;
birimlerinde öğrenimlerine devam ederken Üniversitede açılacak olan ve Türkçe dil bilgilerini
geliştirmeye yönelik kurslara/derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır.
c) Türkçe dil bilgisi yetersiz (A1-A2 Düzeyi) olarak değerlendirilen adaylar ise izinli
sayılacakları bir yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe
öğrendiklerini belgeledikten sonra birimlerinde öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen
süreler içerisinde Türkçesini en az B düzeyine çıkaramayan öğrenciler derslere devam
edemezler.
(3) Eğitim dili Türkçe olmayan birimlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Türkçe sınavı
yapılmaz. Bu birimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, o dile ait ulusal ve/veya uluslararası
yeterlilik belgesini ilgili birime vermek zorundadırlar. Yabancı dil seviyesi yeterli
görülmeyenler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sınav yapılır. Başarılı olan adaylar
eğitime başlar, başarılı olamayan adaylar ise yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine
göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12- (1) 27/03/2013 tarih ve 3/39 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Atatürk
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul
İşlemleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Atatürk Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür.

