27/03/2019 tarihli ve 3/10 sayılı Senato kararıyla kabul edilen;
ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA YURT
DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN 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 eğitimöğretim veren bölümlerine/programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin
başvuru, kabul ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 ‒ Bu Yönerge, 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Kanun”un 3 üncü, 4 üncü ve 7 nci maddesi; 2547 sayılı “Yükseköğretim
Kanunu”nun 6 ncı, 7 nci, 14 üncü ve 45 inci maddesinin (f) bendi ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulunun 21.01.2010 tarihli kararı ve sonraki
toplantılarında belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a 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 Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı Fakülte, Devlet Konservatuvarı,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
ç) ANADOLUYÖS: Anadolu Üniversitesine Yurt Dışından Kabul Edilecek
Önlisans/Lisans Öğrencileri 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 Yüksekokullarının Bölümlerini/Programlarını,
f) DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL: 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: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nde üniversite eğitimi almak
için yapılan sınavı (General Certificate Education‒Advanced Level),
ı) KONKUR: Afganistan’da üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı
(Afghanistan University Entrance Exam),
i) MATURA: İsviçre ve Avusturya’da üniversite eğitimi almak için yapılan lise
bitirme sınavını,
j) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
k) SAT 1: Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite eğitimi almak için yapılan
sınavı (Scholastic Aptitute Test),
l) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
m) TÖMER: Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Sayfa 1/9

27/03/2019 tarihli ve 3/10 sayılı Senato kararıyla kabul edilen;
n) UAN: Endonezya’da üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı (Ujian Akhir
National),
o) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ö) WAEC: Nijerya’da üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı (West African
Examination Council),
p) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu
r) Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu: Eğitim ve öğretimden sorumlu Rektör
Yardımcısının başkanlığında Açıköğretim Fakültesi Dekanı, Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Yöneticisinden oluşan komisyonu,
s) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Esasları: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”ı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Başvuru, Sınav ve Değerlendirme

Genel ilkeler
MADDE 4 ‒ Her eğitim-öğretim yılı için Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek
öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak Senato tarafından
belirlenir.
Anadolu Üniversitesi, her yıl yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için en az bir
kez yükseköğretime geçiş ve yerleştirme sınavı (ANADOLUYÖS) yapar. Bu sınavda alınan
puanlar iki yıl geçerlidir. Sınavın içeriği, yapılış şekli, ücreti ve tarihi Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Bununla birlikte aday; ilan edilen kontenjanlara, ANADOLUYÖS’e
girmeksizin, bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen “Lise Diploma Notu” veya “Lise
Bitirme Sınavı Sonucu” ya da “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” statüsünde kabul edilmiş
olan sınavların sonucuyla da başvuru yapabilir. Henüz diplomasını almamış adayların
değerlendirmeye alınabilmeleri için liselerinden alacakları not ortalamalarını ve mezun
olabilecekleri tarihleri gösteren resmî belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarının yapmış olduğu yurtdışından öğrenci
seçme sınavları da sınav sonuç belgesinde doğrulama kodu olması şartıyla kabul edilebilir.
YÖK esasları uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı
bulunan; Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden
adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu
belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise
eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) tamamlayan uyruğundan
biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar belirlenen kriterler çerçevesinde
yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilir. Bununla birlikte hukuk, öğretmenlik
ve eczacılık programlarına mahsus olmak üzere bu adaylar için belirlenen kontenjan, anılan
alanlardaki kontenjanın %10'unu aşamaz.
ANADOLUYÖS’e/Uluslararası Geçerliği Olan Sınav Sonucuna/Diploma Notuna göre
farklı kontenjan oranları belirlenebilir. Belirlenen kontenjanlar, adaylar arasında çeşitliliği ve
rekabeti sağlamak maksadıyla ülke ve bölgeye göre dağıtılabilir.
Uluslararasılaşma düzeyini arttırmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından başka
üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.
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ANADOLUYÖS’e başvuru hakkına sahip olanlar
MADDE 5 ‒ 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 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 başvuru hakkına sahip olmayanlar
MADDE 6 ‒ Durumları aşağıda belirtilenlerin 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) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk
vatandaşlığı T.C. olan çift vatandaşlar (5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç)
bendindeki koşulları sağlayanlar hariç),
ç) 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)],
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de
bulunan yabancı liselerde öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan veya 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre doğumla ilk vatandaşlığı T.C.
vatandaşı olanlar.
ANADOLUYÖS’e başvuru
MADDE 7 ‒ ANADOLUYÖS’e girmek isteyen adayın, Üniversitenin internet
sayfasındaki başvuru formunu doldurması ve gerekli diğer belgeleri sisteme yüklemesi
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gerekir. İnternet üzerinden başvuru formu doldurmaksızın posta/elektronik posta
yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Aday sınava girerken “ANADOLUYÖS Giriş Belgesi” ile pasaportunu/nüfus cüzdanını
veya geçerli diğer resmî kimlik belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Aday sınava,
“ANADOLUYÖS Giriş Belgesi”nin basılı çıktısını Üniversitenin internet sayfasındaki
bağlantıdan alarak gelmelidir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sınav merkezi değiştirilemez.
Sınav merkezlerinde yeterli sayıda aday başvurusu olmaması durumunda, bu merkezlere
başvuran adaylar diğer merkezlerden birine aktarılır veya başvuruları iptal edilerek ücretleri
iade edilir.
Aday “ANADOLUYÖS Sınav Giriş Belgesi”nde yazılı olan salondan başka bir yerde
sınava giremez.
Sınav ve değerlendirme
MADDE 8 ‒ ANADOLUYÖS’ün tarihi, yeri ve saati; bu Yönerge kapsamında
hazırlanan “Başvuru Koşulları” duyurusu Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
ANADOLUYÖS, “Genel Yetenek Testi” ile “Türkçe Testi”nden oluşur. İki testin
puanları ayrı ayrı hesaplanır. Aday, “ANADOLUYÖS Sınav Sonuç Belgesi”ni Üniversitenin
internet sayfasındaki bağlantıdan (linkten) alır. Bağlantı kaldırıldıktan sonra “Sınav
Sonuç Belgesi” tekrar düzenlenmez.
Sınav kitapçığında, sınavla ilgili Türkçe ve İngilizce açıklamalar yer alır.
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.
Programa kayıt hakkı kazanan ancak Türkçe yeterliği olmayan öğrenciler için, bu
Yönergenin 12. maddesi hükümleri uygulanır.
Gerekli durumlarda ANADOLUYÖS, yurt dışındaki sınav merkezlerinde de
yapılabilir.
Sınav; afet, salgın ve benzeri durumlarda yurtiçinde ve yurtdışında çevrimiçi (online)
olarak yapılabilir.
Sınav organizasyonu ve sınavların değerlendirilmesi, Uluslararası İlişkiler Birimi,
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından
yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirme Başvurusu, Kabul, Tercih, Programlara Yerleştirme, Kayıt, Ücret ve
Teminat
Yerleştirme başvurusu
MADDE 9 ‒ Adaylar; ilan edilen kontenjanlara, “ANADOLUYÖS Sınav Sonuç Belgesi”
ile başvurur. Bununla birlikte sınava girmeyen/giren adaylar, aşağıda belirtilen
“Yükseköğretim Kurumları Sınavı” statüsünde olan sınavların sonucuna göre veya “Lise
Diploma Notu”na ya da “Lise Bitirme Sınavı Sonucu”na göre de kontenjanlara
başvurabilir. Açıköğretim Sisteminin yurt dışı programlarına başvurabilmek için Türkiye
ve KKTC dışındaki ülkelerin lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarından mezun olmak
yeterlidir.

Sayfa 4/9

27/03/2019 tarihli ve 3/10 sayılı Senato kararıyla kabul edilen;
Tercih başvurusu yapabilecek diğer adaylar
MADDE 10 ‒ 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 Council) 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.
“Lise Diploma Notu”na veya “Lise Bitirme Sınavı Sonucu”na göre;
a) ABITUR sınavından veya Avusturya MATURA (Matura Reifezeugnis) sınavından
sınav notu 1‒4 puan (FACHABITUR 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) puan 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,
f) Diğer lise diploma notu en az 10 üzerinden 6 (yüzde 60) veya eşdeğerliği olan
adaylar başvurabilir.
Yükseköğretim Kurumları sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi 2 yıl ile
sınırlıdır.
Kabul, tercih, programlara yerleştirme
MADDE 11 ‒ Yurt dışından öğrenci kabul edilecek kontenjanlara başvuruların
değerlendirilmesi, Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir.
Bölümlere/programlara başvuru, tercih, kayıt ve benzeri işlemler; Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinin
işbirliğiyle yürütülür. Kabul edilen adaylara “Kabul Mektubu” verilir.
Açıköğretim Sistemi yurt dışı programlarına başvurularda; başvuruların
değerlendirilmesi, bölümlere/programlara yerleştirme, kayıt işlemleri; Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri tarafından yapılır.
YÖK Esasları uyarınca başvuru şartını sağlayan adaylara bir önceki yıldaki yurtdışından
öğrenci kabul kontenjanının 1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “Ön
Kabul Mektubu” düzenlenebilir.
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Adaylar en fazla 3 bölüm/program tercihi yapabilir. Yerleştirme işlemi, adayların tercih
ettikleri bölümün/programın koşullarına göre yapılır.
Başvuru yapılmayan veya kontenjanları dolmayan bölümler/programlar arasında
(Hukuk ve Eczacılık Fakülteleri dışında) gerektiğinde Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme
Komisyonu tarafından kontenjan aktarımı ile yedek ve ek yerleştirme yapılabilir.
Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, puanlarına göre sıralanır. Açıköğretim Sistemi
yurt dışı programları, ön kabul ile yedek ve ek yerleştirme hariç, aynı devletin vatandaşı olan
adaylar; belirlenmiş kontenjanın %20’sini aşmamak koşuluyla tercihlerine göre ilgili
bölümlere/programlara yerleştirilir. 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 alınır.
Aday; kesin kayıt sırasında başvuruda belirtmiş olduğu vatandaşlığa ait
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 kaydı silinir.

Türkçe yeterlik
MADDE 12 ‒ Eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran yabancı
devlet vatandaşı öğrencinin kayıt olduğu bölüme/programa başlayabilmesi için
(aşağıdaki koşulları taşıyanlar hariç); “ANADOLUYÖS Türkçe Testi”nden en az 60 puan
veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLU
TÖMER)”nin “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı”, Yunus Emre Enstitüsü ve Senato tarafından
uygun bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam
eden “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)”ndan Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) düzey karşılığı
(B2) düzeyinde puan almış olması gerekir. Eğitim dili tamamen yabancı dil olan
bölümlere/programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin
herhangi bir belge istenmez.
Aşağıdaki koşulları sağlayan bu Yönerge kapsamındaki öğrencilerden Türkçe
yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez ve Türkçe düzeyleri kayıtlı oldukları
bölümlere/programlarına başlayabilmeleri için yeterli kabul edilir.
a) Ortaöğrenimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde
tamamlayanlar,
b) Ortaöğrenimini yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk
okullarında tamamlayanlar,
c) Ortaöğrenimini Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yurt Dışı
Programlarında tamamlayanlar,
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 belgeleyenler (mavi
kart sahiplerinden),
d) Vatandaşlığı T.C. olanlar,
e) Yabancı devlet vatandaşlığından biri T.C. olan çifte vatandaşlar,
f) Açıköğretim Sistemi yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlar. ANADOLU
TÖMER’de Üniversite’nin uygun gördüğü sayıda kontenjan mevzuat
çerçevesinde talep edilecek ücret karşılığında Açıköğretim Sistemi yurt dışı
programları öğrencilerine ayrılabilir.
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Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran ancak
“ANADOLUYÖS Türkçe Testi”nden belirlenen asgari puanı alamamış yabancı devlet vatandaşı
öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin başında “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ANADOLU TÖMER)”nin düzenlediği “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı”na
girer. Bu sınavdan 60 puan ve üzeri puan alan öğrencinin Türkçesi yeterli kabul edilir ve
öğrenci, kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki eğitimine başlar. “Anadolu Türkçe Yeterlik
Sınavı”ndan 100 puan üzerinden 59 puan ve altında puan alan yabancı devlet vatandaşı
öğrenci, “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı” puanı esas alınarak belirlenen düzeyinde “ANADOLU
TÖMER”deki “Türkçe Hazırlık Programı”na yerleştirilir (Tablo 1). “Anadolu Türkçe Yeterlik
Sınavı”na girmeyen Türkçesi yetersiz yabancı devlet vatandaşı öğrenciler, “ANADOLU TÖMER
Türkçe Hazırlık Programı”na A1 temel düzeyinden başlarlar.
Bir bölüme/programa kayıt olup da Türkçesi yetersiz olan öğrenciye, Türkçesini yeterli
hâle getirmek üzere “ANADOLU TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”nda eğitim görmesi için
bir yıl süre verilir. Bu süre içinde öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün/programın öğrenim ücretini
ödemez; TÖMER ücretini öder ve öğrencilik haklarından yararlanır. Öğrenci bu süre içinde
yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamadığında, durumunu belgelendirmesi koşuluyla kendisine
ANADOLU TÖMER’e kayıt yaptırmak şartıyla bir yıl daha ek süre verilir. Süre sonunda
Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden/programdan
kaydı silinir.
Bölümüne/programına kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt tarihinden sonra diğer
kurumlardan getirdiği TÖMER belgesi kabul edilmez.
Tablo 1. Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı Düzeyleri ve Baremi
Türkçe Dil
Puan
Açıklamalar
Yeterlilik Düzeyleri Aralıkları
C2
89‒100
Öğrencinin önlisans/lisans öğrenime başlayabilmesi için yeterli
C1
70‒88
puan
B2
60‒69
B1

50‒59

A2
A1

40‒49
30‒39

Öğrencinin önlisans/lisans öğrenime başlayabilmesi için yetersiz
puan

Üniversitede kayıtlı olduğu bölüm/program için “ANADOLU TÖMER”de en az B2
düzeyi Türkçe dil yeterliğine ulaşan öğrenci, bu düzeyden sonraki “ANADOLU
TÖMER”deki düzey programlarına devam etmek zorunda değildir. Bu öğrenci, bir sonraki
dönemden itibaren kayıtlı olduğu bölüme/programa aktarılır.
Bahar dönemi sonunda “ANADOLU TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”nda devam
koşulunu sağlayan öğrenci, Bahar dönemi sonunda yapılan “Anadolu Türkçe Yeterlik
Sınavı”na girebilir. Bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenci, bir sonraki
dönemden itibaren Üniversitede kayıtlı olduğu bölümüne/programına devam etmeye hak
kazanır.
“Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı”na geçerli bir nedenle katılamayanlardan,
durumlarını üç işgününde belgeleyenlere “Mazeret Sınavı” yapılıp yapılmayacağına
ANADOLU TÖMER Yönetim Kurulu karar verir.
Ücret ve teminat
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MADDE 13 ‒ Üniversiteye kabul edilecek yabancı devlet vatandaşı öğrencilerden
alınacak öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen sınırlar içinde kalmak koşuluyla
her yıl Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
Öğrenci, T.C. vatandaşlığı veya başka bir devletin vatandaşlığını kazanması durumunda
vatandaşlık kategorisinde değişiklik talebinde bulunabilir ancak katkı payında/öğrenim
ücretinde değişiklik olmaz.
Açıköğretim Sistemi yurt dışı programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt/kayıt
yenileme ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yurtdışından gelecek öğrenciler için maddi imkânlarının Üniversitede
yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla şart ve esasları
Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek
adayın bunu sağlaması istenebilir.
Özel Yetenek Sınavı
MADDE 14 ‒ “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 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 15 ‒ “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” zorunlu olan bölümlere/programlara kaydı
yapılan öğrenci, “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine tabidir. Türkçe Hazırlık Programındaki veya
Yabancı Dil Hazırlık Programındaki azami öğrenim süresi toplam 2 yıldır. Azami süresi
sonunda başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir. Yurtdışı
kontenjanı ile yerleşen öğrencilere “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” için ücret belirlenebilir.
Yabancı devlet vatandaşı 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
Sistemi yurt dışı programları hariç).
Yürürlükten kaldırılan Yönerge
MADDE 16 ‒ Anadolu Üniversitesi Senatosunun 27/02/2018 tarihli ve 2/4 sayılı
kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru,
Kabul ve Kayıt Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 17 ‒ Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde 6/2/2019 tarihli ve 30678
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 Sistemi 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.
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Yürürlük
MADDE 18 ‒ Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 ‒ Bu Yönerge hükümlerini, Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ
Senato Karar Tarihi
Senato Karar Sayısı
27/03/2019
3/10
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Sayısı
Açıklama
24/01/2020
1/10-a Madde 10-b
13/10/2020
17/3
Mad 10-fı, Madde 11, Madde 13
09/02/2021
13/04/2021

5/3
11/7

18/05/2021

14/4

Madde 3-m, Madde 12-f
Madde 2, Madde 3/r ve s fıkraları, Madde 4,
Madde 8, Madde 11, Madde 12, Madde 13,
Madde 15
Madde 10/f
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