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ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	YURT	DIŞINDAN	KABUL	EDİLECEK	ÖĞRENCİ	BAŞVURU,	
KABUL	VE	KAYIT	YÖNERGESİ	

	

BİRİNCİ	BÖLÜM	

Amaç	ve	Kapsam,	Dayanak	ve	Tanımlar	

	 Amaç	ve	kapsam	

	 MADDE	1	‒	Bu	Yönerge;	Anadolu	Üniversitesinin	önlisans/lisans	düzeyinde	eğitim‐
öğretim	veren	programlarına	yurt	dışından	kabul	edilecek	öğrencilerin	başvuru,	kabul	ve	
kayıtlarına	ilişkin	usul	ve	esasları	düzenler.	

	 Dayanak	

	 MADDE	2	‒	Bu	Yönerge,	Türkiye’de	öğrenim	görecek	yabancı	uyruklu	öğrencilere	
ilişkin	 2922	 sayılı	 Kanunun	 3’üncü	 maddesi	 uyarınca	 kurulan	 Yükseköğretim	
Değerlendirme	Kurulunun	6/1/2010	tarihli	kararı	doğrultusunda	Yükseköğretim	Genel	
Kurulu	tarafından	21/1/2010	tarihinde	kabul	edilen	“Yurt	Dışından	Öğrenci	Kabulü”ne	
ilişkin	esaslara	dayanılarak	hazırlanmıştır.		

	 Tanımlar		

	 MADDE	3	‒	Bu	Yönergede	geçen;	

a) ABITUR:	Alman	lise	bitirme	sınavını,	
b) ACT:	 Amerika	 Birleşik	 Devletleri’nde	 üniversite	 eğitimi	 almak	 için	 yapılan	

sınavı	(American	College	Test),	
c) Akademik	 Birimler:	 Anadolu	 Üniversitesine	 bağlı	 Fakülte,	 Devlet	

Konservatuvarı,	Yüksekokul	ve	Meslek	Yüksekokulunu,	
ç) ANADOLUYÖS:	 Anadolu	 Üniversitesine	 Yurt	 Dışından	 Kabul	 Edilecek	

Öğrenciler	için	Yükseköğretime	Geçiş	ve	Yerleştirme	Sınavını,	
d) Apolytirion	 of	 Lykeo/Secondary	 School	 Leaving	 Certificate:	 Yunanistan	

diploma	notunu,	
e) Bölüm/Program:	 Anadolu	 Üniversitesi	 Fakülte,	 Devlet	 Konservatuvarı,	

Yüksekokul	ve	Meslek	Yüksekokulları	Bölümlerini/Programlarını,	
f) FRANSIZ	 BAKALORYASI:	 Fransa’da	 üniversite	 eğitimi	 almak	 için	 yapılan	

sınavı,	
g) GAOKAO:	 Çin	 Halk	 Cumhuriyeti’nde	 üniversite	 eğitimi	 almak	 için	 yapılan	

sınavı,	
ğ) GCE:	 İngiltere’de	 üniversite	 eğitimi	 almak	 için	 yapılan	 sınavı	 (General	

Certificate	Education),	
h) GCE	 AL:	 KKTC’de	 üniversite	 eğitimi	 almak	 için	 yapılan	 sınavı	 (General	

Certificate	Education‒Advanced	Level),	
ı) MATURA:	 İsviçre	 ve	 Avusturya’da	 üniversite	 eğitimi	 almak	 için	 yapılan	 lise	

bitirme	sınavını,	
i) Rektör:	Anadolu	Üniversitesi	Rektörünü,	
j) SAT	1:	 Amerika	 Birleşik	 Devletleri’nde	 üniversite	 eğitimi	 almak	 için	 yapılan	

sınavı	(Scholastic	Aptitute	Test),	
k) Senato:	Anadolu	Üniversitesi	Senatosunu,	
l) Üniversite:	Anadolu	Üniversitesini,	
m) Yönetim	Kurulu:	Anadolu	Üniversitesi	Yönetim	Kurulunu		

ifade	eder.	
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İKİNCİ	BÖLÜM	

Genel	İlkeler,	Başvuru,	Sınav	ve	Değerlendirme	

	 Genel	ilkeler	

	 MADDE	4	‒	Her	eğitim‐öğretim	yılında	Üniversiteye	yurt	dışından	kabul	edilecek	
öğrenciler	 için	 ilgili	 akademik	 birimlerin	 görüşü	 alınarak	 Yönetim	 Kurulu	 tarafından	
kontenjanlar	belirlenir.	

	 Anadolu	 Üniversitesi	 her	 yıl	 yurt	 dışından	 kabul	 edilecek	 öğrenciler	 için	
yükseköğretime	 geçiş	 ve	 yerleştirme	 sınavı	 yapar.	 Bu	 sınavda	 alınan	 puanlar	 sadece	
yapıldığı	 yıl	 için	 geçerlidir.	 Sınavın	 yapılış	 şekli,	 içeriği	 ve	 tarihi	 Yönetim	 Kurulu	
tarafından	belirlenir.	

	 Yurt	dışından	öğrenci	kabul	edilecek	kontenjanlara	başvuruların	değerlendirilmesi,	
bölüm/programlara	 yerleştirme,	 kayıt	 vb.	 işlemler	Öğrenci	 İşleri	Dairesi	Başkanlığı	 ve	
Bilgisayar	Araştırma	ve	Uygulama	Merkezinin	işbirliğiyle	gerçekleştirilir.		

	 Açıköğretim	 yurt	 dışı	 programlarına;	 başvuruların	 değerlendirilmesi,	
bölüm/programlara	 yerleştirme,	 kayıt	 vb.	 işlemler	 Anadolu	 Üniversitesi	 Açıköğretim,	
İktisat	ve	İşletme	Fakültesi	tarafından	yapılır.		

	 Ülkemizde	farklı	üniversiteler	tarafından	yapılan	ANADOLUYÖS	benzeri	sınav	
sonuçlarıyla	Anadolu	Üniversitesine	yabancı	uyruklu	öğrenci	başvurusu	alınmaz.		

	 Başvuru	

	 MADDE	5	‒	Adaylar	en	fazla	3	bölüm/program	tercihi	yapabilir.	Yerleştirme	işlemi,	
adayların	 tercih	 ettikleri	 bölümün/programın	 koşulları	 göz	 önünde	 bulundurularak	
yapılır.	

	 Başvuru	yapılmayan	veya	kontenjanları	dolmayan	bölümler/programlar	arasında	
(Hukuk	 ve	 Eczacılık	 Fakülteleri	 dışında)	 gerektiğinde	 kontenjan	 aktarımı	 ve/veya	 ek	
yerleştirme	yapılabilir.	

	 Başvuru	hakkına	sahip	olanlar	

	 MADDE	6	‒	Lise	son	sınıfta	ya	da	dengi	okullarda	okuyan	veya	bu	okullardan	mezun	
olan	adaylardan;	

1‐ Yabancı	uyruklu	olanların,	
2‐ Doğumla	Türk	vatandaşı	olup	da	İçişleri	Bakanlığından	Türk	vatandaşlığından	

çıkma	 izni	 alanlar	 ve	bunların	Türk	 vatandaşlığından	 çıkma	belgesine	 kayıtlı	
reşit	olmayan	çocuklarının	Türk	Vatandaşlığı	Kanunu	uyarınca	aldığı	“Tanınan	
Hakların	Kullanılmasına	İlişkin	Belge”	sahibi	olduklarını	belgeleyenlerin	(5901	
sayılı	“Türk	Vatandaşlığı	Kanunu”nun	7’nci	maddesine	tabi	olanlar,	

3‐ Yabancı	 uyruklu	 iken	 sonradan	 kazanılan	 vatandaşlık	 ile	 T.C.	 vatandaşlığına	
geçenlerin/bu	durumdaki	çift	uyrukluların,	

4‐ a)	 01/02/2013	 tarihinden	 önce	 yurt	 dışında	 ortaöğrenime	 devam	 eden	 T.C.	
uyruklulardan	 ortaöğreniminin	 (lise)	 son	 3	 yılını	 KKTC	 hariç	 yabancı	 bir	
ülkede	 tamamlayanların	 [ortaöğreniminin	 (lise)	 tamamını	 KKTC	 dışında	
yabancı	 bir	 ülkedeki	 MEB	 nezdinde	 açılmış	 olan	 Türk	 okullarında	
tamamlayanlar	dâhil],	
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b)	 01/02/2013	 tarihinden	 sonra	 yurt	 dışında	 ortaöğrenime	 başlayan	 T.C.	
uyruklulardan	 yurt	 dışından	 kabul	 kontenjanlarına	 ortaöğreniminin	 (lise)	
tamamını	KKTC	hariç	yabancı	bir	ülkede	tamamlayanların	[ortaöğreniminin	
(lise)	 tamamını	 KKTC	 dışında	 yabancı	 bir	 ülkedeki	MEB	 nezdinde	 açılmış	
olan	Türk	okullarında	tamamlayanlar	dâhil],	

5‐ KKTC	 uyruklu	 olup;	 KKTC’de	 ikamet	 eden	 ve	 KKTC’de	 ortaöğrenimini	 (lise)	
tamamlayan	 GCE	 AL	 sınav	 sonuçlarına	 sahip	 olanlar	 ile	 2005‐2010	 yılları	
arasında	diğer	ülkelerdeki	kolej	ve	liselere	kayıt	yaptırıp	eğitim	alarak	GCE	AL	
sınav	sonuçlarına	sahip	olan	veya	sahip	olacakların		

başvuruları	kabul	edilir.	

	 Başvuru	hakkına	sahip	olmayanlar	

	 MADDE	 7	 ‒	 Aşağıda	 belirtilen	 özellikleri	 taşıyan	 adayların	 başvuruları	 kabul	
edilmez:		

1‐ T.C.	 uyruklu	 olup	 ortaöğreniminin	 tamamını	 (lise)	 Türkiye’de	 veya	 KKTC’de	
tamamlayanlar,		

2‐ KKTC	uyruklu	olanlar	(ortaöğreniminin	tamamını	KKTC	liselerinde	bitirip	GCE	
AL	sonucuna	sahip	olanlar	ile	2005‐2010	yılları	arasında	diğer	ülkelerdeki	kolej	
ve	liselere	kayıt	yaptırıp	eğitim	alarak	GCE	AL	sınav	sonuçlarına	sahip	olan	veya	
sahip	olacaklar	hariç),		

3‐ 6’ncı	maddenin	2	numaralı	bendinde	tanımlanan	doğumla	ilk	uyruğu	T.C.	olan	
çift	 uyruklular	 (6’ncı	maddenin	 4	 numaralı	 bendindeki	 koşulları	 sağlayanlar	
hariç),	

4‐ Uyruğundan	birisi	KKTC	olan	çift	uyruklular	[ortaöğreniminin	(lise)	tamamını	
KKTC	 liselerinde	bitirip	GCE	AL	sonucuna	 sahip	olanlar	 ile	2005‐2010	yılları	
arasında	diğer	ülkelerdeki	kolej	ve	liselere	kayıt	yaptırıp	eğitim	alarak	GCE	AL	
sınav	sonuçlarına	sahip	olan	veya	sahip	olacaklar	hariç)],		

5‐ Türkiye’deki	 büyükelçilikler	 bünyesinde	 bulunan	 okullar	 ile	 Türkiye’de	
bulunan	yabancı	liselerde	öğrenim	gören,	T.C.	uyruklu	olan	veya	6’ncı	maddenin	
2	numaralı	bendine	göre	doğumla	ilk	uyruğu	T.C.	olan	çift	uyruklular.	

	 Başvuru	koşulları	

	 MADDE	 8	 ‒	 Aday,	 ANADOLUYÖS	 dışında	 Yükseköğretim	 Kurulu	 tarafından	
onaylanan	sınav	sonucuna	göre	aşağıda	belirtilen	asgari	puanı	sağlaması	durumunda,	ilan	
edilen	kontenjanlara	kayıt	için	başvurabilir.		

	 Üniversite	giriş	sınavı	statüsünde	olan;	

a) ACT’de	Fen	(Science	Reasoning),	Matematik	(Math)	ve	toplam	puan	olarak	en	az	
21	puan	alan,	

b) GAOKAO,	sınavından	başvurulan	programın	puan	türünde	750	üzerinden	en	az	
480	puan	alan,	

c) SAT	1	sınavında,	en	az	550	Matematik	ve	Matematik	+	Okuma	toplamından	en	
az	1000	toplam	puan	alan		

	 adaylar	başvurabilir.	

	 MADDE	9	‒	Lise	diploma	notu	ve	lise	bitirme	sınavı	sonuçlarına	göre;	
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a) ABITUR	 sınavından	 en	 az	 4	 puan	 veya	 Avusturya	 MATURA	 (Matura	
Reifezeugnis)	sınavında	sınav	notu	1‒4	puan	(FACHABITUR	ile	sınavsız	başvuru	
alınmayacaktır.),	

b) İsviçre	MATURA	diploma	notu	en	az	3,5	puan,		
c) Fransız	Bakaloryası,	diploma	notu	en	az		12	puan,	
ç) GCE’de	(A	level),	en	az	biri	başvurulan	bölüm/programla	ilgili	olmak	üzere	en	

az	2	konuda	A	seviyesinde	(A	level)	puan,	
d) KKTC	 uyruklu	 olup;	 KKTC’de	 ikamet	 eden	 ve	 KKTC’de	 ortaöğrenimini	

tamamlayan	 GCE	 AL	 sınav	 sonuçlarına	 sahip	 olanlar	 ile	 2005‒2010	 yılları	
arasında	diğer	ülkelerdeki	kolej	veya	liselere	kayıt	yaptırıp	eğitim	alarak	GCE	
AL	sınav	sonuçlarına	sahip	olan	veya	sahip	olacaklar,	

e) Yunanistan	 “Apolytirion	 of	 Lykeo/Secondary	 School	 Leaving	 Certificate”	
diploma	notu	en	az	10	puan	olan		

adaylar	başvurabilir.		

	 Açıköğretim	yurt	dışı	programlarına	başvurabilmek	için	Türkiye	ve	KKTC	dışındaki	
ülkelerin	lise	düzeyindeki	ortaöğretim	kurumundan	mezun	olmak	yeterlidir.	

	 ABITUR,	MATURA	vb.	lise	diploma	notu	ve	lise	bitirme	sınav	sonuçlarının	geçerlilik	
sürelerinde	 bir	 sınırlama	 yoktur.	 Ancak	 üniversite	 giriş	 sınavı	 statüsünde	 olan	 ACT,	
GAOKA	ve	SAT	1’in	geçerlilik	süresi	2	yıldır.	

	 Öğretim	 dili	 Türkçe	 olan	 programlara	 lise	 diploma	 notu	 ve	 lise	 bitirme	 sınav	
sonucuyla	 başvuracak	 adayın,	 yeterli	 düzeyde	 Türkçe	 bildiğini	 belgelendirmesi	 veya	
ANADOLUYÖS	Türkçe	testinden	en	az	70	puan	alması	gerekir.	

	 ANADOLUYÖS	başvuruları	

	 MADDE	10	‒	ANADOLUYÖS’e	katılmak	isteyen	adayın,	Üniversite	web	sayfasındaki	
başvuru	 formunu	 İnternet	 üzerinden	 doldurması	 gerekir.	 İnternet	 üzerinden	başvuru	
formu	 doldurmaksızın	 posta/elektronik	 posta	 yoluyla	 veya	 şahsen	 yapılan	
başvurular	dikkate	alınmaz.		

	 “ANADOLUYÖS	Giriş	Belgesi”	nin	çıktısı	aday	tarafından	Üniversite	web	sayfasından	
alınır.	 Aday	 sınava	 girerken	 “ANADOLUYÖS	 Giriş	 Belgesi”	 ile	 pasaportunu/nüfus	
cüzdanını	veya	geçerli	diğer	resmî	kimlik	belgesini	yanında	bulundurmak	zorundadır.	

	 Sınav	ve	değerlendirme	

	 MADDE	 11	 ‒	 ANADOLUYÖS’ün	 tarihi,	 yeri	 ve	 saati;	 bu	 Yönerge	 kapsamında	
hazırlanan	“Başvuru	Koşulları”	duyurusunda	ilan	edilir.		

	 ANADOLUYÖS,	 “Genel	 Yetenek	 Testi”	 ile	 “Türkçe	 Testi”	 nden	 oluşur.	 İki	 testin	
puanları	 ayrı	 ayrı	 hesaplanır.	 Aday,	 “Sınav	 Sonuç	 Belgesi”ni	 Üniversitenin	 web	
sayfasındaki	bağlantıdan	(linkten)	alır.	Bağlantı	kaldırıldıktan	sonra	“Sınav	Sonuç	Belgesi”	
tekrar	düzenlenmez.		

	 Sınav	kitapçığında,	sınavla	ilgili	Türkçe	ve	İngilizce	açıklamalar	yer	alır.	

	 Programlara	kayıt	için	adayın	100	puan	üzerinden;	“Genel	Yetenek	Testi”nden	en	az	
50	puan,	“Türkçe	Testi”nden	ise	en	az	70	puan	alması	gerekir.	

	 Gerekli	 durumlarda	 ANADOLUYÖS,	 yurt	 dışındaki	 sınav	 merkezlerinde	 de	
yapılabilir.	
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	 Sınav	 organizasyonu	 ve	 sınavların	 değerlendirilmesi	 Öğrenci	 İşleri	 Dairesi	
Başkanlığı	ve	Bilgisayar	Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi	tarafından	yapılır.	

	

ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	

Kabul,	Yerleştirme,	Kayıt	ve	Ücret	

	 Kabul,	yerleştirme	ve	kayıt	

	 MADDE	12	 ‒	Aday,	 ilan	 edilen	kontenjanlara;	 “ANADOLUYÖS	Sonuç	Belgesi”,	 bu	
Yönergenin	8	 inci	ve	9	uncu	maddelerinde	belirtilen	“Lise	Diploma	Notu”,	Lise	Bitirme	
Sınavı	Sonucu”	veya	“Üniversite	Giriş	Sınavı	Sonucu”	ile	başvurur.	

	 Başvuru	 koşullarını	 sağlayan	 adaylar	 puanlarına	 göre	 sıralanır.	 Açıköğretim	 yurt	
dışı	programları	hariç,	adaylar;	aynı	ülke	uyruklu	yerleşen	sayısının	kontenjan	toplamının	
%20’sini	 aşmaması	 koşuluyla	 tercihlerine	 göre	 ilgili	 programlara	 yerleştirilir.	 Bu	
durumdaki	 çift	 uyruklu	 aday	 (T.C.‒Bulgaristan,	 Almanya‒Fransa	 vb.)	 online	 başvuru	
formunu	 doldururken	 uyruk	 tercihini	 buna	 göre	 yapar.	 Sıralamada	 eşitlik	 olması	
durumunda	 öncelikle	 tercih	 sırası,	 sonra	 ortaöğretim	 başarı	 notu,	 daha	 sonra	 da	 yaş	
küçüklüğü	dikkate	alınır.		

	 Aday,	online	başvuru	 işlemini	 tamamladıktan	sonraki	bir	 tarihte	T.C.	vatandaşlığı	
dışında	 başka	 bir	 ülkenin	 vatandaşlığını	 kazanırsa	 uyruk	 kategorisinde	 değişiklik	
talebinde	bulunabilir.	Bunun	dışında	tercih,	kayıt	ve	diploma	işlemleri;	başvuru	sırasında	
kullandığı	uyruk	üzerinden	yürütülür.		

	 Aday	 kesin	 kayıt	 sırasında	 başvuruda	 sunmuş	 olduğu	 uyruğun	 pasaport/kimlik	
bilgilerini	belgeleyememesi	durumunda	kayıt	hakkını	kaybeder.	

	 Kayıt	 hakkı	 kazanan	 aday;	 ilan	 edilen	 süre	 içinde	 kaydını	 yaptırmadığında	 veya	
kesin	kayıt	belgelerinin	kontrolünde,	başvuru	koşullarını	sağlamadığı	ve	usulüne	uygun	
olmayan	belgeyle	başvurduğu	 tespit	 edildiğinde	kayıt	 yaptırmış	 olsa	bile	 adayın	kaydı	
silinir.		

	 Türkçe	yeterlik	

	 MADDE	13	 ‒	 Kayıt	 hakkı	 kazanan	 adayın,	 öğretim	dili	 Türkçe	 olan	programlara	
kaydının	yapılabilmesi	için;	

 “ANADOLUYÖS	Türkçe	Testi”nden	en	az	70	puan,		
 Türkçe	Öğretim	Merkezi	(TÖMER)	Avrupa	Dil	Portfolyosu	(ADP)	seviye	karşılığı;		

 Lisans	programları	için	en	az	“B1”,	
 Önlisans	programları	için	en	az	“A2”	düzeyinde		

puan	alması	gerekir.	

	 Aşağıdaki	 koşulları	 sağlayan	 adaylardan	 “TÖMER	 Belgesi”	 istenmez,	 Türkçe	
düzeyleri	yeterli	kabul	edilir.	

a) Ortaöğrenimini	 yurt	 içinde	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığına	 bağlı	 Türk	 liselerinde	
tamamlayanlardan,	

b) Ortaöğrenimini	 yurt	 dışında	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 nezdinde	 açılmış	 Türk	
okullarında	tamamlayanlardan,	
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c) Ortaöğrenimini	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Açıköğretim	 Lisesi	 Yurt	 Dışı	
Programlarında	tamamlayanlardan,		

ç) Doğumla	 Türk	 vatandaşı	 olup	 İçişleri	 Bakanlığından	 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	 belgeleyenlerden	
(mavi	kart	sahiplerinden),	

d) Uyruğu	T.C.	olanlardan,		
e) Uyruğundan	birisi	T.C.	olan	çift	uyruklulardan,	
f) Açıköğretim	yurt	dışı	programlarına	kayıt	yaptıranlardan	

	 Diğer	 üniversitelerin	 “TÖMER	 Belgeleri”	 ile	 Yunus	 Emre	 Enstitüsü	 tarafından	
yapılan	 ve	 geçerlilik	 süresi	 sona	 ermeyen	 “Türkçe	 Yeterlik	 Sınavı	 (TYS)”	 sonuçları	
geçerlidir.		

	 Eğitim	 dili	 tamamen	 yabancı	 dil	 olan	 programlara	 kayıt	 yaptıracak	 adaylardan	
“TÖMER	Belgesi”	istenmez.		

	 Türkçe	puanı	yetersiz	olan	öğrenci,	yerleştirildiği	bölümlere/programlara	önkayıt	
yaptırarak	Türkçe	düzeyini	yükseltmek	 için	1	yıl	 süreyle	 izinli	 sayılır.	Öğrenci	bu	 süre	
içinde	yeterli	Türkçe	dil	düzeyine	ulaşamadığında,	durumunu	belgelendirmesi	koşuluyla	
kendisine	1	yıl	ek	süre	verilir.	İzinli	sayılan	öğrenci	öğrenim	ücreti	ödemez	ve	öğrencilik	
haklarından	 yararlanamaz.	 Ek	 süre	 sonunda	Türkçe	 düzeyini	 yeterli	 hâle	 getiremeyen	
öğrencinin	kaydı	silinir.	

	 Ücret	

	 MADDE	14	‒	Yurt	dışından	kabul	edilecek	öğrencilerden	alınacak	öğrenim	ücreti,	
Bakanlar	Kurulu	tarafından	belirlenen	sınırlar	içinde	kalmak	koşuluyla	her	yıl	Yönetim	
Kurulu	kararıyla	belirlenir.		

	 Açıköğretim	 yurt	 dışı	 programlarına	 kayıt	 yaptıracak	 öğrencilerin	 kayıt/kayıt	
yenileme	ücretleri,	Yönetim	Kurulu	tarafından	belirlenir.	

	 Özel	Yetenek	Sınavı	

	 MADDE	15	‒	 “Önkayıt/Özel	Yetenek	Sınavı”	 ile	öğrenci	alan	bölüm/programlara	
başvuran	ve	“ANADOLUYÖS	Genel	Yetenek	Sınavı”ndan	50	puan	alan	veya	uluslararası	
sınav/diploma	puanı	ile	kabul	koşullarını	sağlayan	öğrenci	ayrıca,	14/5/2015	tarihli	ve	
4/4	 sayılı	 Senato	 kararıyla	 kabul	 edilen	 “Lisans	 Programları	 Özel	 Yetenek	 Sınav	
Yönergesi”	 hükümlerine	 göre	 Fakülte/Yüksekokul	 tarafından	 yapılacak	 “Özel	 Yetenek	
Sınavı”nda	da	başarılı	olmak	zorundadır.		

	

ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	

Çeşitli	ve	Son	Hükümler	

	 Diğer	hükümler	

	 MADDE	 16‒	 “Yabancı	 Dil	 Hazırlık	 Sınıfı”	 zorunlu	 olan	 bölümlere/programlara	
kaydı	yapılan	öğrenci,	13/9/2015	tarihli	ve	29474	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanarak	
yürürlüğe	 giren	 “Anadolu	Üniversitesi	 Yabancı	Diller	 Yüksekokulu	 Yabancı	Dil	 Eğitim‐
Öğretim	ve	Sınav	Yönetmeliği”	hükümlerine	tabidir.	



Senatonun	2/2/2016	tarihli	ve	1/6	sayılı	Kararı	ile	kabul	edilen; 

Sayfa	7/7	

	 Yabancı	uyruklu	öğrenci	statüsünde	ilk	kez	öğrenimine	başlayan	öğrenci	3	ay	içinde	
Eskişehir	Sosyal	Güvenlik	İl	Müdürlüğüne/Sosyal	Güvenlik	Merkezine	şahsen	başvurarak	
“Genel	Sağlık	Sigortası	Tescil	İşlemleri”ni	yaptırmakla	yükümlüdür	(Açıköğretim	yurt	dışı	
programları	hariç).	

	 Yürürlükten	kaldırılan	Yönerge	

	 MADDE	 17	 ‒	 Anadolu	 Üniversitesi	 Senatosunun	 1/4/2015	 tarihli	 ve	 3/7	 sayılı	
kararıyla	 kabul	 edilen	 “Anadolu	 Üniversitesi	 Yurt	 Dışından	 Kabul	 Edilecek	 Öğrenci	
Başvuru,	Kabul	ve	Kayıt	Yönergesi”	yürürlükten	kaldırılmıştır.	

	 Hüküm	bulunmayan	hâller	

	 MADDE	18	 ‒	 Bu	Yönetmelikte	hüküm	bulunmayan	hâllerde	3/9/2015	 tarihli	 ve	
29464	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanarak	 yürürlüğe	 giren	 “Anadolu	 Üniversitesi	
Önlisans	ve	Lisans	Eğitim‐Öğretim	ve	Sınav	Yönetmeliği”	hükümleri	ile	18/8/2012	tarihli	
ve	 28388	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanarak	 yürürlüğe	 giren	 “Yükseköğretim	
Kurumları	Öğrenci	Disiplin	Yönetmeliği”	hükümleri	uygulanır.	

	 Açıköğretim	 yurt	 dışı	 programları	 için	 hüküm	 bulunmayan	 hâllerde	 3/9/2015	
tarihli	 ve	 29464	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanarak	 yürürlüğe	 giren	 “Anadolu	
Üniversitesi	 Açıköğretim,	 İktisat	 ve	 İşletme	 Fakülteleri	 Eğitim‐Öğretim	 ve	 Sınav	
Yönetmeliği”	hükümleri	uygulanır.	

	 GEÇİCİ	MADDE	1‐	2016	 yılı	 ANADOLUYÖS	 başvuru	 ve	 yerleştirme	 işlemlerinde,	
adayın	 2015	 yılı	 AYÖS	 Sonuç	 Belgesi	 de	 geçerlidir	 (Açıköğretim	 yurt	 dışı	 programları	
hariç).	

	 Yürürlük	

	 MADDE	19	‒	Bu	Yönerge,	Anadolu	Üniversitesi	Senatosu	tarafından	kabul	edildiği	
tarihten	itibaren	yürürlüğe	girer.	

	 Yürütme	

	 MADDE	20	‒	Bu	Yönerge	hükümlerini,	Anadolu	Üniversitesi	Rektörü	yürütür.	


