YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ VE
YERLEŞTİRME SINAVI (ANADOLUYÖS) İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR
Kimler başvurabilir?
Lise son sınıfta ya da dengi okullarda okuyan veya bu okullardan mezun olan
adaylardan aşağıda belirtilen özellikleri taşıyanların başvuruları kabul edilir:
a) Yabancı devlet vatandaşı olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından, Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesine kayıtlı ve
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 olanların,
c) Yabancı devlet vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C.
vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çifte vatandaşlar,
ç) * 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğrenime devam eden T.C.
vatandaşlarından ortaöğreniminin (lise) son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanlar [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.
vatandaşlarından yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğreniminin (lise)
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dâhil],
d) KKTC vatandaşı 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 olacaklar.
ANADOLUYÖS’e nasıl başvurabilirim?
Sınava “www.anadolu.edu.tr”.adresinden mail adreslerinize gönderilmiş olan
şifrelerle başvuru yapabilirsiniz.
ANADOLUYÖS hangi dillerde yapılıyor?
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Türkçe ve İngilizce olarak yapılmaktadır.
ANADOLUYÖS’e girmeden Diploma ile başvuru yapabilir miyim?
Hayır. Yurt dışı kontenjanlarından sadece Uluslararası Diploma puanlarına sahip
iseniz başvuru yapabilirsiniz. Örnek olarak;
1)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı statüsünde olan sınavlardan;
a) ACT’de Fen (Science Reasoning), Matematik (Math) ve toplam puan olarak en az
21 puan alan,
b) Afganistan Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı (KONKUR-Baccaluria)’ndan 100
üzerinden en az 85 puan alan,
c) Azerbaycan'da TQDK tarafından yapılan Merkezȋ Üniversite Giriş Sınavı’ndan
700 üzerinden en az 400 puan alan,
ç) Endonezya Ujlan Akhir National (UAN) Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 60
puan alan,
d) GAOKAO sınavından başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az
480 puan alan,
e) Nijerya’da yapılan WAEC (West African Examination Coincil) sınavından
matematik dahil altı dersin her birinden en az B3 notu alan,
f) SAT 1 sınavında, en az 550 Matematik ve Matematik + Okuma toplamından en
az 1000 toplam puan alan
adaylar başvurabilir.

1) Lise diploma notu ve lise bitirme sınavı sonuçlarına göre;
a) ABITUR veya Avusturya MATURA sınavından sınav notu 1‒4 puan (FACH
ABITUR ile sınavsız başvuru alınmayacaktır.) olan,
b) İsviçre MATURA diploma notu en az 3,5 puan olan,
c) DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL (Fransız Bakaloryası), diploma
notu en az 12 puan olan,
ç) GCE’de (A level), en az biri başvurulan bölümle/programla ilgili olmak
üzere en az 2 konuda A seviyesinde (A level) puan olan,
d) KKTC vatandaşı 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
adaylar başvurabilir.
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ANADOLUYÖS’den kaç puan almam gerekiyor?
Tamamen Yabancı Uyruklu olup tercih yapabilmeniz için “Genel Yetenek
Sınavı”ndan en az 50 puan almanız gerekmektedir. Mavi kart, TC uyruklu veya Yabancı
Uyruklu olup Türk lisesi mezunu iseniz sadece “Genel Yetenek Sınavı”na katılıp tercih
yapabilmeniz için 50 puan almanız gerekmektedir.
ANADOLUYÖS’ün geçerlilik süresi ne kadardır?
1 yıl geçerlidir.
Herhangi bir programa yerleşemediğim taktirde “Ek Yerleştirme” hakkı var mı?
Evet. İlk yaptığınız tercihlerde herhangi bir programa yerleşemediyseniz veya
Açıköğretim Fakültesine yerleşmiş olsanız bil tercih yapma hakkına sahip olursunuz.İlk
yerleştirmede herhangi bir programa yerleştiyseniz kayıt yaptırmasanız bile ek
yerleştirmeye başvuru yapamazsınız.
Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
Kayıt için gerekli belgelere ”www.anadolu.edu.tr” adresinden inceleyebilirsiniz.
Vekaleten kayıt yapılabilir mi?
Vekaleten kayıt yapılamaz.
Türkçe Yeterlik sınavından geçemezsem kaydım silinir mi?
Hayır silinmez. Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona
ermeyen

“Türkçe

Yeterlik

Sınavı

(TYS)”

sonuçları

geçerlidir.

Ancak

diğer

kurumların/kuruluşların “TÖMER Belgeleri” geçerli değildir.
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.
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Yerleştiğim Bölüm veya programlara devam zorunluluğu var mı?
Örgün programlara yerleştiyseniz devam zorunluluğu var. Fakat Açıköğretim
Fakültesine Yerleştiyseniz devam zorunluluğu bulunmamaktadır.
Açıköğretim Fakültesine kayıt olduğum zaman oturma izni alabiliyormuyum?
Hayır. Oturma izni alamazsınız.
Yabancı Uyruklu öğrenciler için burs ve barınma imkanı var mı?
Hayır.
Diğer Üniversitelerin YÖS sonucunu kabul ediyormusunuz?
Hayır. Kabul etmiyoruz.
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