
ANADOLU	ÜNİVERSİTESİNE	YURT	DIŞINDAN	KABUL	EDİLECEK	ÖĞRENCİLER	İÇİN	
YÜKSEKÖĞRETİME	GEÇİŞ	VE	YERLEŞTİRME	SINAVI	(ANADOLUYÖS)	2017	YILI	

BAŞVURU	KOŞULLARI	
	
	 2017-2018	 Öğretim	 yılında	 Üniversitemiz	 örgün/açıköğretim	
bölüm/programlarında	 önlisans/lisans	 düzeyinde	 öğrenim	 görebilmek	 için,	 Türk	
liselerine	 denk	 bir	 okuldan	 mezun/mezun	 olabilecek	 durumda	 olanlardan	 aşağıdaki	
başvuru	 koşullarını	 sağlayan	 adaylar,	 Anadolu	 Üniversitesine	 Yurt	 Dışından	 Kabul	
Edilecek	Öğrenciler	için	Yükseköğretime	Geçiş	ve	Yerleştirme	Sınavı	(ANADOLUYÖS)’na	
girmek	ya	da	Anadolu	Üniversitesinin	28/02/2017	tarihli	ve	3/6	sayılı	Kararı	ile	kabul	
edilen	“Anadolu	Üniversitesi	Yurt	Dışından	Kabul	Edilecek	Öğrenci	Başvuru,	Kabul	ve	
Kayıt	Yönergesi”nde	belirtilen	ve	uluslararası	geçerliliği	olan	sınav	sonuçları/diploma	ile	
başvurmak	zorundadır.	
	

Başvuru	Koşulları	
A) 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) *	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],	
*	 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.	

	
B) 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) A	 maddesinin	 b	 bendinde	 tanımlanan	 doğumla	 ilk	 uyruğu	 T.C.	 olan	 çift	
uyruklular	(A	maddesinin	ç	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)],		

d) Türkiye’deki	 büyükelçilikler	 bünyesinde	 bulunan	 okullar	 ile	 Türkiye’de	
bulunan	 yabancı	 liselerde	 öğrenim	 gören,	 T.C.	 uyruklu	 olan	 veya	 A	
maddesinin	b	bendine	göre	doğumla	ilk	uyruğu	T.C.	olan	çift	uyruklular.	

	
BAŞVURU	KOŞULLARINI	SAĞLAYAN	ADAYLARDAN	İSTENEN	ULUSLARARASI	

KABUL	EDİLECEK	SINAVLAR	VE	ASGARİ	KOŞULLAR	
1) ANADOLUYÖS	 (Anadolu	 Üniversitesine	 Yurt	 Dışından	 Kabul	 Edilecek	

Öğrenciler	 için	 Yükseköğretime	 Geçiş	 ve	 Yerleştirme	 Sınavı)	 “Genel	 Yetenek	
Sınavı”ndan	en	az	50	puan	alan,	

2) Yükseköğretim	Kurulu	 tarafından	 onaylanan	 ve	 yükseköğretime	 geçiş	
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,	
	

2) Lise	diploma	notu	ve	lise	bitirme	sınavı	sonuçlarına	göre;	
1) ABITUR	veya	Avusturya	MATURA	sınavından	sınav	notu	1‒4	puan	(FACH	

ABITUR	ile	sınavsız	başvuru	alınmayacaktır.),	
2) İsviçre	MATURA	diploma	notu	en	az	3,5	puan,	
3) Fransız	 Bakaloryası	 (sadece	 Fransada	 verilen	 Bakalorya	 puan	 türü)	

diploma	notu	en	az	12	puan,	
4) GCE’de	(A	level),	en	az	biri	başvurulan	bölüm/programla	ilgili	olmak	üzere	

en	az	2	konuda	A	seviyesinde	(A	level)	puan,	
5) 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	ve	liselere	kayıt	yaptırıp	eğitim	alarak	GCE	
AL	sınav	sonuçlarına	sahip	olan	veya	sahip	olacaklar,	

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

7) Al-Thanawiya	 (Certificate	of	General	Secondary	Education)	diploma	notu	



en	az	%70	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	sınavı	sonuçlarının	geçerlilik	
sürelerinde	 bir	 sınırlama	 yoktur.	 Ancak	 üniversite	 giriş	 sınavı	 statüsünde	 olan	 ACT,	
GAOKAO	ve	SAT	1’in	geçerlilik	süresi	2	yıldır.	
	 ANADOLUYÖS’ün	geçerlilik	süresi	sadece	yapıldığı	yıl	içindir.	
	 Adayların	 ilan	 edilen	 kontenjanlar	 için;	 ANADOLUYÖS’e	 katılmış	 olmaları	 veya	
Anadolu	Üniversitesinin	28/02/2017	tarihli	ve	3/6	sayılı	kararıyla	kabul	edilen	“Anadolu	
Üniversitesi	Yurt	Dışından	Kabul	Edilecek	Öğrenci	Başvuru,	Kabul	ve	Kayıt	Yönergesi”nde	
belirtilen	 ve	Üniversitemiz	 Senatosu	 tarafından	 kabul	 edilen	 ve	 uluslararası	 geçerliliği	
olan	sınav	sonuçları/diploma	notu	ile	başvuru	yapmaları	gerekmektedir.	
	 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.	
	 ANADOLUYÖS	genel	kontenjanına	%20	uyruk	kontenjanı	uygulanacaktır.	Diploma	
puan	türüyle	başvuran	adaylara	uyruk	kontenjanı	uygulanmayacaktır.	
	 Aday,	 kesin	 kayıt	 sırasında	 başvuruda	 sunmuş	 olduğu	 uyruğun	 pasaport/kimlik	
bilgilerini	belgeleyememesi	durumunda	kayıt	hakkını	kaybeder.	
	

BAŞVURULAR	
	 ANADOLUYÖS’e	katılmak	isteyen	aday,	Üniversite	web	sayfasında	yer	alan	Online	
Başvuru	Formunu	dolduracaktır.	
	 İnternet	 üzerinden	 Online	 Başvuru	 Formunu	 doldurmayan	 adayların	
başvurusu	 dikkate	 alınmaz	 ve	 bu	 adaylara	 “ANADOLUYÖS	 Sınav	 Giriş	 Belgesi”	
düzenlenmez.	
	 Başvuru	 koşullarını	 sağlamadığı	 hâlde	 ANADOLUYÖS	 sınavına	 katılan	
adayların,	sınav	sonuçları	geçersiz	sayılacaktır.	
	 Başvuru	işlemi	tamamlandıktan	sonra	sınav	merkezi	değiştirilemez.	
	 “ANADOLUYÖS	Sınav	Giriş	Belgesi”	 çıktısı,	Anadolu	Üniversitesi	web	 sayfasından	
aday	tarafından	alınır.	
	 Adayların	 sınava	 girerken	 “ANADOLUYÖS	 Sınav	 Giriş	 Belgesi”	 ile	
pasaportlarını/nüfus	cüzdanlarını	yanlarında	bulundurmaları	zorunludur.	
	 Adaylar	 ANADOLUYÖS’e	 giriş	 ve	 ülkelerinden	 çıkış	 işlemlerini,	 ülkelerindeki	
kurallar	uyarınca	tamamlamak	zorundadır.	
	 “ANADOLUYÖS	 Sınav	 Giriş	 Belgesi”	 ön	 kabul	 mektubu	 yerinedir.	 Adaylara	
ayrıca	sınava	girmeden	önce	ön	kabul	mektubu	gönderilmeyecektir.	

ANADOLUYÖS	SINAV	ÜCRETİ	VE	SINAV	MERKEZLERİ	



	 Sınav	ücreti	Türkiye	için	50,00	TL	(Elli	Türk	Lirası)+banka	masraflarıdır.	Yurt	Dışı	
Merkezlerde	 sınava	 girmek	 için	 ise	 bu	 ücret	 25	 Euro+banka	 masrafı	 ve	 sadece	
Maryland/AMERİKA	BİRLEŞİK	DEVLETLERİ	için	30	DOLAR+banka	masraflarıdır.	
	 Adaylar	 aşağıdaki	 listesi	 verilen	 banka	 hesap	 numaralarından	 birisine,	 başvuru	
yaptıkları	ad	ve	soyadlarını	(pasaport/nüfus	cüzdanına	göre)	belirtmek	suretiyle	ödeme	
yapacaklardır.	Başvurduğu	hâlde	vazgeçen/yerleşemeyen	adayların	ücretleri	 iade	
edilmeyecektir.	
	

	
SINAV	MERKEZİ	

TAHSİLATIN	
YAPILACAĞI	
BANKA	ŞUBESİ	

BIC/SWIFT	 HESAP	NUMARASI	

1	

Adana,	Ankara,	Antalya,	
Artvin,	Bursa,	Diyarbakır,	
Edirne,	Eskişehir,	Gaziantep,	
Hatay,	İstanbul	(Avrupa),	
İstanbul	(Anadolu),	İzmir,	
Kayseri,	Kırklareli,	Malatya,	
Mersin,	Muğla,	Şanlıurfa,	
Trabzon,	Van/TÜRKİYE*	

T.C.	ZİRAAT	
BANKASI	ANADOLU	
ÜNİVERSİTESİ	

TCZBTR2AXX	 TR37	0001	0019	0040	0130	7151	00	

2	

Köln,	Berlin,	Frankfurt,	
Hamburg,	Stutgart,	
Münih/ALMANYA;	
Viyana/AVUSTURYA,	
Brüksel/BELÇİKA,	
Paris/FRANSA,	
Lahey/HOLLANDA,	
Bern/İSVİÇRE,	
Londra/İNGİLTERE,	
Bakü/AZERBAYCAN	

T.C.	ZİRAAT	BANK	
INTERNATIONAL	
AG.	FİLİALE	KÖLN	

TCZBDEFFXXX	 DE83	5122	0700	1004	3230	67	

3	 Gostivar/	MAKEDONYA	
HALK	BANK.	INC.	

SKOPJE	 EXPCMK22	 MK07	2707	0200	0102	507	

4	 Prizren,	Priştine/KOSOVA	 TEB	PRIZREN	MAIN	 TEBKXKPR028	 XK05	2028	0000	6269	0096	

5	 Filipe,	Kırcaali/	
BULGARİSTAN	

T.C.	Ziraat	Bankası	
Plovdiv-Sofia-	
Bulgaria	

TCZBBGSF	 BG61TCZB93501410180100	

6	 Tiran/ARNAVUTLUK	
Banka	Kombetare	
Tregrate	Tiran/	
Arnavutluk	

NCBAALTX	 AL1620511014943821CLPRCFEURA	

7	 Saraybosna/BOSNA	HERSEK	
Saray	Bosna	
(Sarajevo)	

Bosna/Hersek	
TZBBBA22	 1861211210003426	

8	 Lefkoşa/KIBRIS	 Ziraat	Bankası	
Lefkoşa/Kıbrıs	 TCZBTR2A	 55880955-5001	

9	 	Newyork/ABD	 T.C.	Vakıflar	Bankası	
T.A.O.	Newyork	

Branch	

TVBAUS33	 75200001813	



	 ANADOLUYÖS	sınavına	katılacak	adaylar	sınav	ücreti	ödeyeceklerdir.	Diploma	ya	da	
uluslararası	sınav	türüyle	başvuran	adaylardan	sınav	ücreti	alınmayacaktır.	
	

SINAVLAR	VE	DEĞERLENDİRME	
	 ANADOLUYÖS,	Türkçe	ve	İngilizce	açıklamaları	bulunan	“Genel	Yetenek	Sınavı”	ile	
“Türkçe	Sınavı”ndan	oluşur.	İki	sınavın	puanları	ayrı	ayrı	hesaplanarak	sonuçlar,	“Genel	
Yetenek	 Sınavı	 Puanı”	 ve	 “Türkçe	 Sınavı	 Puanı”	 olmak	 üzere	 iki	 puan	 hâlinde	 “Sınav	
Sonuç	 Belgesi”	 olarak	 Üniversitenin	 web	 sayfasında	 ilan	 edilecek	 ve	 İnternet	
bağlantısından	 (linkinden)	 aday	 tarafından	 çıktısı	 alınabilecektir.	 Adayların	 sonuç	
belgelerinin	 çıktılarının	 bir	 örneğini	 saklamaları	 gerekmektedir.	 Bağlantının	
(linkin)	kaldırılmasından	sonra	sınav	sonuç	belgesi	tekrar	düzenlenmez.	
	 Adayın	programlara	kayıt	için;	ANADOLUYÖS	sınavından	100	tam	puan	üzerinden	
“Genel	Yetenek	Sınavı”ndan	en	az	50	puan,	“Türkçe	Sınavı”ndan	ise	en	az	70	puan	alması	
gerekmektedir.	
	 “Önkayıt/Özel	 Yetenek	 Sınavı”	 ile	 öğrenci	 alan	 bölümlere/programlara	 başvuran	
adayların	 “Genel	 Yetenek	 Testi”nden	 en	 az	 50	 puan	 almaları	 ve	 Fakülte/Yüksekokul	
tarafından	ilan	edilecek	olan	“Özel	Yetenek	Sınavı”nda	da	başarılı	olmaları	gerekmektedir.	
	 “Özel	 Yetenek	 Sınavı”	 ile	 öğrenci	 alan	 programları	 tercih	 edecek	 adaylar	 diğer	
programları;	diğer	programları	tercih	eden	adaylar	ise	“Özel	Yetenek	Sınavı”	ile	öğrenci	
alan	programları	tercih	edemezler.	


