(25.02.2010 gün ve 02 sayılı Senato Kararı)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Üniversitemize
gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, yurtdışından Üniversitemize gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin
kabulüne ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi ile 21.01.2010
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Koşulları-Sınavlar-Kontenjanlar
Başvuru için gerekli koşullar
MADDE 4 – Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan, aşağıdaki koşulları sağlayan
öğrenciler Üniversitenin Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ofisine, ilan
edilen tarihlerde yabancı uyruklu öğrenci başvurusunda bulunabilirler.
a) Yabancı uyruklu olanlar
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından 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 belgelendirenler.
c) T.C veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanlar
Başvurusu geçersiz adaylar
MADDE 5 – Aşağıda yazılı bulunan durumlardan herhangi birine sahip olan öğrencilerin
başvurusu kabul edilmez.
a) T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi T.C veya KKTC
olan çift uyruklular (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç)
b) Çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin
tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar
c) T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar
d) Türkiyede’ki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeni ile çıkarma cezası
alanlar
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 6 – Öğrenci başvuru sırasında aşağıda istenen belgeleri eksiksiz teslim etmek
zorundadır. Tüm belgeler onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza
1

olmayan fotokopi, fax veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Ayrıca, tüm
belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
a) Lise veya dengi okul diplomasının onaylı kopyası (Belge noter tarafından veya
yurtdışındaki Türk elçilikleri tarafından onaylanmış olabilir. Henüz diplomasını
almamış olan adayların liselerinde belli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi
bir belge getirmeleri gerekmektedir.)
b) Lise diplomalarının Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduğunu gösteren ve
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden
alınabilecek “ Denklik Belgesi”
c) Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren, Lise Müdürlüğü tarafından
onaylanmış resmi transcript (not dökümü). Transkript Türkçe veya İngilizce değilse
bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte sunulmalıdır.
d) Varsa, öğrencinin aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden aldığı sınav sonuç
belgesi.
- Ulusal Sınavlar : Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde yapılan,
ülkelerindeki yükseköğretime kayıt olmalarına esas olan sınavlar
- Uluslararası sınavlar : Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitemizin kabul ettiği,
uluslararası geçerliği olan sınavlar
e) Ülkemizde öğrenimlerini sürdürecek maddi imkanlarının bulunduğunu gösteren belge
f ) Pasaport fotokopisi
Kayıt için gerekli koşullar
MADDE 7- a, b, c, d şıklarında belirtilen şartların herhangi birine sahip olan öğrencilerin,
belgelerini eksiksiz teslim ettikleri takdirde Üniversitemize kayıtları yapılır.
a) Aşağıdaki sınavlardan;
1. SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az 1000 puan ve en az 500
Matematik puanı alan adaylar,
2. ACT (American College Test) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
3. GCE (general Certificate Education) 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. Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında
(Scientific Stream ) diploma notu en az 100 üzerinden 65, 20 üzerinden 13 olan
adaylar,
6. Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcih (Tawjihi) sınavlarında fen dalında (Scientific
Stream ) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar,
7. ABITUR sınavından en az 4 puan alan adaylar,
8. 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,
9. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavında ( Gaokao ) başvurulan
programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 alan adaylar,
10. İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 14/20 ve
"Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 14/20 olan adaylar,
11. Kazakistan'da Ulusal Üniversite Testinden 120 üzerinden en az 90 alan adaylar,
12. TÜBİTAK'ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış adaylar.
13. Fransız Bakalorya diploma notu en az 10 olan adaylar.
14. Matura diploma notu en az 2 olan adaylar.
15. Senegal Bakaloryası başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 12 olan
adaylar.
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b) Öğrencilerin ülkelerinde yapılan ulusal sınavlardan kendi üniversitelerinin önlisans/lisans
programları için aranılan asgari puana sahip olmaları
c) Öğrencilerin lise dengi mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 alması
d) Öğrencilerin Atılım Üniversitesi tarafından yapılacak mülakat sınavında 100 üzerinden en
az 70 almaları
Kontenjan
MADDE 8 – Yabancı uyruklu öğrenciler için bölümler bazında her yıl kontenjan ayrılır ve
Yükseköğretim Kuruluna önerilir. Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen kontenjanlar
Üniversite tarafından ilan edilir. Kayıtlar kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Dolmayan veya
başvuru yapılmayan programların kontenjanları Yükseköğretim Kurulunun onayı ile diğer
programların kontenjanlarına eklenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Dili- Yeterlik Sınav Sonuçları- Başvuruların Sonuçlandırılması
Sınavların Geçerlilik Süresi
Eğitim dili
MADDE 9- (1) Eğitim dili İngilizce’dir. Atılım Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı sonucunda başarılı olamayan öğrenciler, 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfına
devam ederler.
(2) Kayıtlar sırasında, geçerli bir İngilizce yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler,
İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.
(3) Bazı bölümlerde eğitim Türkçe yapılmaktadır. Türkçe eğitim yapan
bölümlere başvuracak adayların Türkçeyi yeterli seviyede bildiklerini belirten belge ibraz
etmeleri gerekmektedir
Yeterlik sınavları
MADDE 10- Üniversite tarafından kabul edilen yeterlik sınav isimleri ve öğrencilerin
almaları gereken en az puanlar aşağıda belirtilmektedir:
A)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri için
TOEFL IBT
76
IELTS
6,5
FCE
(C)
KPDS
81
ÜDS
81
AİYS ( Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı) 65

B)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Diğer bölümler için
TOEFL IBT
71
IELTS
6.0
FCE
(C)
KPDS
76
ÜDS
76
AİYS (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı) 60
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Başvuruların sonuçlandırılması ve kayıtlar
MADDE 11 –
(1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Atılım
Üniversitesi’nin yetkisi dahilindedir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için
kabul edilmeyi gerektirmez.
(2) Adayların başvuruları ilgili Fakülte tarafından değerlendirilir ve kabul edilen öğrencilere
Üniversitemiz tarafından “Kabul Mektubu” gönderilir. Adayların bu kabul mektubu ile
ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vize”si almaları
gerekmektedir. Bu vizeyi almayan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmaz.
(3) Kabul edilen öğrenciler, ilk dönemin öğrenim ücretini, derslerin başlama tarihine kadar
öderler. Aksi takdirde kabulleri iptal edilir.
(4) Kayıt sırasında, tüm yabancı uyruklu öğrencilerden en az 1 yıl geçerli olan sağlık sigortası
belgesi istenir.
(5) Adaylardan ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürebilmek için en az 4 yıllık öğretim
ücreti ve diğer giderlerini karşılayacak tutarda maddi bir güvenceye sahip olduklarını belirten
bir belge ibraz etmeleri istenir.
Sınavların geçerlilik süresi
MADDE 12- Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International
Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinin sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak
Üniversite giriş sınavları statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki
yıldır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük- Yürütme
Yürürlük
MADDE 13 – Bu yönerge Senato’da kabul tarihinden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE14- Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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