ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA YURT
DIŞINDAN; YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ VE YERLEŞTİRME SINAVIYLA
(ANADOLUYÖS)/ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN SINAV
SONUÇLARIYLA/DİPLOMA NOTUNA GÖRE KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER
İÇİN 2022 YILI BAŞVURU KOŞULLARI
2022-2023 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin örgün/açıköğretim bölümlerinde/
programlarında; önlisans/lisans düzeyinde öğrenim görebilmek için Türk liselerine denk bir okuldan
mezun olan ya da mezun olabilecek durumda olanlardan aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan
adaylar; Anadolu Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek
Öğrenciler için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS)’na girerek ya da
Anadolu Üniversitesinin 27/03/2019 tarih ve 3/10 sayılı kararı ile kabul edilen “Anadolu
Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Başvuru,
Kabul ve Kayıt Yönergesi”nde belirtilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da
diploma ile başvurmak zorundadır.
Başvuru Koşulları
A) 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 belgeleyenlerden 5901 sayılı “Türk
Vatandaşlığı Kanunu”nun 7 nci maddesine tabi olanlar,
c) Yabancı devlet vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenler/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.
B) Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez:
a) T.C. vatandaşı olup ortaöğreniminin tamamını (lise) Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar,
b) KKTC vatandaşı 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),
c) A maddesinin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk vatandaşlığı T.C. olan çifte
vatandaşlar [A maddesinin (ç) bendindeki koşulları sağlayanlar hariç],
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ç)

d)

Vatandaşlıklarından biri KKTC vatandaşlığı olan çifte vatandaşlar [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)],
Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan veya A maddesinin (b) bendine
göre doğumla ilk vatandaşlığı T.C. vatandaşı olanlar.

BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLARIN KABULÜNDE GEÇERLİ
ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI VE DİĞER KOŞULLAR
1)

ANADOLUYÖS “Genel Yetenek Sınavı”ndan örgün programlar için en az 50 puan,
Açıköğretim Sistemi programları için en az 20 puan alan,

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 350
üzerinden en az 300 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.
Yükseköğretim Kurumları sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi 2 yıl ile
sınırlıdır.
2)

3)

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) DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL (Fransız Bakaloryası), diploma notu
en az 12 puan olan,

c) GCE’de (A level), en az biri başvurulan bölümle/programla ilgili olmak üzere en az 2
konuda A seviyesinde (A level) puanı olan,
ç) İsviçre MATURA diploma notu en az 3,5 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 olan
Diğer Yabancı ülke lise diploma notu en az 10 üzerinden 6 (yüzde 60) veya eşdeğerliği
olan
adaylar başvurabilir.

f)
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ANADOLUYÖS iki yıl için geçerlidir.
Adayların ilan edilen kontenjanlar için; ANADOLUYÖS’e katılmış olmaları veya Anadolu
Üniversitesinin 27/03/2019 tarih ve 3/10 sayılı kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesinin Önlisans
ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Başvuru, Kabul ve Kayıt
Yönergesi”nde belirtilen ve Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği olan sınav sonuçları/diploma notu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuru koşullarını sağlayan adaylar puanlarına göre sıralanacaktır. Açıköğretim Sistemi yurt
dışı programları hariç, aynı devletin vatandaşı olan adaylar; belirlenmiş kontenjanın %20’sini aşmamak
koşuluyla tercihlerine göre ilgili bölümlere/programlara yerleştirilecektir. Adaylardan çifte vatandaşlığı
olanlar, online başvuru formunu doldururken tercih ettiği vatandaşlık bilgisini belirtmek zorundadır.
Sıralamada eşitlik olması durumunda öncelikle tercih sırası, sonra ortaöğretim başarı notu, daha sonra
da yaş küçüklüğü dikkate alınacaktır.
ANADOLUYÖS bölüm/program bazında %20 uyruk kontenjanı uygulanacaktır. Diploma puan
türüyle başvuran adaylara, uyruk kontenjanı uygulanmayacaktır.
Aday; kesin kayıt sırasında başvuruda belirtmiş olduğu vatandaşlığa ait pasaport/kimlik bilgilerini
belgeleyememesi durumunda, kayıt hakkını kaybedecektir.
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 kaydı silinecektir.
BAŞVURULAR
ANADOLUYÖS’e girmek isteyen adayın, Üniversitenin internet sayfasındaki başvuru formunu
doldurması ve gerekli diğer belgeleri sisteme yüklemesi gerekir. İnternet üzerinden başvuru formu
doldurmaksızın posta/elektronik posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İnternet üzerinden Online Başvuru Formunu
(https://anasis.anadolu.edu.tr/#/extendedlogin?type=genel) doldurmayan ve gerekli diğer
belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvurusu dikkate alınmaz ve bu adaylara
“ANADOLUYÖS Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmez.
Başvuru koşullarını sağlamadığı hâlde ANADOLUYÖS sınavına katılan adayların, sınav
sonuçları geçersiz sayılır.

ANADOLUYÖS SINAV ÜCRETİ VE SINAV MERKEZLERİ
Sınav ücreti Türkiye için 550 TL (Beşyüzelli Türk lirası) ve KKTC için 40 euro karşılıgi 630 TL
(Altıyüzotuz Türk lirası)+banka masraflarıdır. Yurt Dışı Merkezlerde sınava girmek için bu ücret, 15
euro 40 euro+banka masraflarıdır.
Adayların ödemeleriyle ilgili işlemleri Sanal Pos üzerinden gerçekleştirilir. Başvurduğu hâlde
başvurusundan vazgeçen veya yerleşemeyen adayların ücretleri iade edilmez.
ANADOLUYÖS sınavına katılacak adaylar sınav ücreti ödeyeceklerdir. Diploma ya da
uluslararası sınav türüyle başvuran adaylardan sınav ücreti alınmaz
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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 “ANADOLUYÖS Sınav Sonuç Belgesi” olarak
Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecek ve internet bağlantısından (linkinden) aday tarafından
çıktısı alınabilecektir.
Örgün bölümlere/programlara kayıt için adayın 100 puan üzerinden; “Genel Yetenek Testi”nden
en az 50 puan, “Türkçe Testi”nden ise en az 60 puan alması gerekir. Açıköğretim Sistemi programlarına
kayıt için ise adayın 100 puan üzerinden; “Genel Yetenek Testi”nden en az 20 puan, “Türkçe Testi”nden
ise en az 60 puan alması gerekir.
Önkayıt/Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan bölümlere/programlara başvuran ve
“ANADOLUYÖS Genel Yetenek Sınavı”ndan 50 puan alan veya uluslararası sınav/diploma puanı ile
kabul koşullarını sağlayan yabancı devlet vatandaşı öğrencilerin 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 olmaları gerekmektedir.
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