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ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS 

PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT 

YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1 — (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin 

lisans düzeyindeki programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 — (1) Bu Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine lisans 

düzeyindeki programlarda öğrenim görmek için başvuran yurt dışından adayların seçimine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 — (1) Bu Yönerge; 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı ‘Türkiye’de Öğrenim 

gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin Kanun’ ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 

13.02.2013 tarihli ‘Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin Esaslar’ hakkındaki kararına 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 — (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Aday: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde lisans düzeyinde öğrenim için 

Üniversiteye yerleşmek isteyen yurt dışından veya uluslararası öğrenciyi, 

b)  ASBÜ: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini, 

c)  Birim: Fakülteyi, 

ç)  Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, 

d)  Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü, 

e)  Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f)  Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

g) Uluslararası öğrenci: Lise eğitiminin tamamını yurt dışında yapan Türk öğrencilere 

ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkiye’deki üniversitelerde kendilerine ayrılan 

kontenjanlarda üniversite okuma hakkı tanınanları,  

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu, ifade eder. 

Başvuru koşulları 

MADDE 5 — (1) Adayların ortaöğrenimlerinin (lise) son sınıfında olmaları ya da 

mezun durumunda bulunmaları gereklidir. 

(2)Aşağıdaki adaylar uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapabilir. 
Aşağıdaki şartları taşımaları koşuluyla uluslararası öğrencilerin başvuruları kabul 

edilecektir: 

a) Yabancı ülke yurttaşları. 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da 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 

ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler. (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. 

maddesinde" (1) “Türkiye içinde veya dışındaki Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan 

çocuk Türk Vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların 

Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 
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c) Sonradan T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular. 

ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ise; ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar. (Ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların 

yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir 

ülkede tamamlayanlar. (Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 

MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.) 

e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) 

tamamlayan 

f) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim 

alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklu öğrenciler. 

(3) Aşağıda verilen durumdaki adayların başvuruları ise, kabul edilmeyecektir. 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC’de 

tamamlayanlar. 

b) KKTC uyruklu olanlar. (Ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip 

GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve 

liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya olacaklar 

hariç.) 

c) İkinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyruklular.(İkinci fıkranın (ç) ve (d) bendindeki şartları sağlayanlar hariç), 

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular. (Ortaöğreniminin (lise) tamamını 

KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında 

diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına 

sahip olan veya olacaklar hariç) 

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya ikinci fıkranın (b) bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular. 

Kontenjanların belirlenmesi 
MADDE 6 — (1) Programlara yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları bir 

önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan 

programlar a ait olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarih aralığında, 

birimlerin önerisi ile Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulu’nun onayına 

sunulur. 

(2) Kontenjanlar ve başvuru tarihlerine ait bilgiler ilgili yıla ait akademik takvimde ve 

Uluslararası Ofisin internet sayfasında ilan edilir. 

Başvurular 

MADDE 7 — (1) Başvuru şartları ve tarihleri, Senato tarafından belirlenerek ASBÜ 

internet sayfasında ilan edilir. Başvurular yıl boyunca Uluslararası Ofis kanalıyla açık 

tutulabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuruların, başvuru takvimine uygun olarak belirli 

periyotlarda ön değerlendirmesi Uluslararası Ofis tarafından yapılır. Değerlendirmeye esas 

olan başvurular, sonuçlandırılmak üzere ASBÜ Uluslararası öğrenci kabul komisyonuna 

gönderilir. 

(2) Aday, eğitim-öğretim almak istediği programlara ait başvurusunu Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Uluslararası Ofis internet sayfası üzerinden çevrimiçi olarak yapar. 

Başvuru için taban puanlar 

MADDE 8 — (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan lisans 

programlarına ait kontenjanlara yapılacak başvurularda; uluslararası öğrencilerin 
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Üniversitemize kabulü için, ilgili yıla ait olmak üzere, Üniversite Senatosunun belirlediği 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yurt Dışından Lisans Öğrenci Kabulünde Geçerli olan 

Sınav ve/veya Diploma Listesi’ndeki (Ek-1) Uluslararası sınavlar, Ülke yerel sınavları ve 

diplomalara ait taban puanlar geçerlidir. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların 

geçerlilik sürelerinde bir sınırlama getirilmez, ancak Üniversite giriş sınavı statüsünde olan 

sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. 

Özel yetenek sınavı (ilgili programlar olması durumunda) 

MADDE 9 — (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuracak 

adayların başvuru için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yurt Dışından Lisans Öğrenci 

Kabulünde Geçerli Olan Sınav ve/veya Diploma Listesi’ndeki taban puanlardan en az birine 

sahip olmaları zorunludur. 

(2) Bu adayların Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara yerleştirilmesi 

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılır. 

(3) Özel Yetenek Sınavları başvuru takvimine uygun olarak ilan edilen tarihlerde 

ASBU Uluslararası öğrenci kabul komisyonu tarafından yapılır. 

(4) Fakülte Yönetim Kurulu, programların özel yetenek sınavı jürilerini belirleyerek 

sınavı uygular. Özel Yetenek Sınavının sonuçları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 

oluşturulan ve Rektörlük tarafından onaylanan komisyon tarafından değerlendirilir. 

(5) ASBU Uluslararası öğrenci kabul komisyonu, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci 

alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı öğrenci kontenjanları kadar asil ve yedek 

öğrenci listesini ASBÜ internet sayfasından ilan eder. 

(6) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında Uluslararası 

öğrenci olma hakkını kazanamaz. 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 10 — (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine başvuran uluslararası 

ve/veya yurt dışından lisans öğrenci adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve 

bölüm/programlara yerleştirilmesi, ilgili Fakülte Dekanlığında görevli öğretim 

elemanlarından olmak üzere, Üniversite Rektörlüğü tarafından oluşturulacak en az beş 

öğretim elemanından oluşan “ASBÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından 

yapılır. Komisyon ihtiyaç duyması halinde Bölüm/Programlardan alt komisyon kurulmasını 

isteyebilir. ASBÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu kontenjan dahilinde, öncelikle 

Senatoca istenen uluslararası sınavlardan alınan puanlardan başlamak üzere değerlendirme 

yapar. Bu sınavlar ve ülkelere özgü puanlar Senatoca belirlenen “ASBU Yurt dışından lisans 

öğrenci kabulünde geçerli olan sınav ve/veya diploma listesine (Ek-1) göre değerlendirilir. 

Bunun yanı sıra ülkelerin yaptığı kendi ulusal sınav puanları, daha sonra Üniversite 

Senatosunca kabul edilen kurumların yaptığı Genel YÖS Sınav puanları öncelikli olarak 

kabul edilir. Sadece Ortaöğretim başarı puanına göre de öğrenci kabulü yapılabilecektir. YÖS 

sınav puanı ve Ortaöğretim başarı puanı kabul sınırı ve/veya oranı senatoca belirlenir ve 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yurt Dışından Lisans Öğrenci Kabulünde Geçerli Olan 

Sınav ve/veya Diploma Listesi’nde (Ek-1) ilan edilir. Başvuru koşullarını taşımayan 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak 

yerleştirme için adaya hak tanımaz. Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta 

serbesttir. Üniversite senatosu ülke kontenjanları da belirleyebilir. 

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, ilgili birimin özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul esaslarındaki 

ölçütlere göre yapılır. 
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(3) Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları Uluslararası ofis tarafından ASBÜ 

Uluslararası öğrenci kabul komisyonuna gönderilir. Uluslararası öğrenci kabul komisyonu 

nitelikleri uygun olan adaylar içerisinden kontenjan sayısı kadar asil ve yedek adayları 

belirler. Komisyon yerleştirmelerde her fakültenin kontenjan toplamı üzerinden ülke barajı da 

uygulayabilir. Başvuruların değerlendirmesi ve nihai sonucun açıklanması ilgili Uluslararası 

öğrenci kabul komisyonu tarafından tamamlanır. Sonuçların ilanı ve adaylara tebliği 

Uluslararası ofis tarafından gerçekleştirilir. 

(4) ASBÜ Uluslararası öğrenci kabul komisyonunun değerlendirme sonucuna göre; 

kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(5) Uluslararası öğrenci değerlendirmelerinde, komisyon öğrencinin kayıtlanmasıyla 

ilgili şartlı kabulüne de karar verebilir. 

Sonuçların duyurulması 

MADDE 11 — (1) Başvuru sonuçları Uluslararası Ofis ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı internet sayfasında duyurulur. 

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için Uluslararası ofis tarafından “Kabul 

Mektubu” düzenlenir. Kayıt hakkı kazanan Uluslararası öğrencilerin kesin kayıt tarihleri 

Kabul Mektubu içerisinde yer alır. Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. Mazeretlerinin bulunduğu durumlar için, 

kanuni veya iradi (noter huzurunda verilmiş vekâletname) temsilcisi tarafından kayıt 

yapılabilir. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz. 

Katkı payı / öğrenim ücreti 
MADDE 12 — (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan Uluslararası lisans 

öğrencilerinden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları, Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve 

Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararının Yürürlüğe Konulması 

Hakkında kararın, ilgili yıla ait belirlenen şartlara uygun olarak, öğrencinin kayıt yaptırdığı 

yılda ödeyeceği yıllık öğrenim ücreti miktarı Üniversite senatosu tarafından belirlenir. 

Belirlenen ücretler, uluslararası öğrencinin eğitiminin bitimine kadar geçerli olacaktır. Kayıt 

hakkı kazanıp kayıtlanan öğrenciye, kaydının silinmesini talep etmesi durumunda yatırılan 

ücret iade edilmez. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti resmi kimlik kartına veya nüfus cüzdanına sahip 

öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Mavi kart sahibi öğrencilerin Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve 

Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararının Yürürlüğe Konulması 

Hakkında kararında belirlenen katkı payı miktarları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu 

Başkanlığınca karşılanır. Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde Uluslararası İlahiyat programı 

üzerinden kayıt yapmaya hak kazanan uluslararası öğrencilerin öğrenim ücreti de, ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararında belirlenen katkı payı miktarlarına uygun olarak Türkiye Diyanet 

Vakfı tarafından karşılanır. 

Öğrenim vizesi 
MADDE 13 — (1) Adaylar, adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri 

adreslerine Üniversitece gönderilen ve Türkiye'ye öğrenim amaçlı giriş işlemlerini 

yapabilmelerini sağlayacak “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Adaylar öğrenim 

vizelerini “Kabul Mektubu” ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış Temsilciliğine 

giderek alabilirler. 

(2)Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi 

Müdürlüklerinden İkamet Tezkeresi alırlar. 

(3) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu 

kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti 
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Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak geçerli oturma izni, ikametgâh belgesi 

yeterli kabul edilecek ve bu durumda olan adaylardan ayrıca öğrenim vizesi istenmeyecektir. 

(4) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: 

a) Ortaöğrenimini (lise) Türkiye'de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak 

isteyen Uluslararası öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların 

çocuklarına, 

b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla 

T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş 

olanlar, (5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar 

dâhil), 

c) Doğumla Uluslararası olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile 

T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 

okullarında tamamlayanlar dâhil) 

Kayıt 
MADDE 14 — (1) Kayıtlar, ASBÜ Uluslararası öğrenci kabul komisyonunun 

değerlendirme sonucuna göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimin 

öngördüğü tarihlerde yapılır. 

(2) Boş kalan kontenjanlar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları da yine Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(3) Kayıt Evrakı: 

a) Lise Diploması ve transkriptinin aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. 

Büyükelçiliği, Konsolosluk ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Türkçe örneği) 

b) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, 

c) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, 

ç)  Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin 

taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin 

vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak 

geçerli oturma izni, ikametgâh belgesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, 

d) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, 

e) Katkı payı/Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

f) Biyometrik Fotoğraf (4 adet) 

g)  T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

ğ) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı 

bir belge, 

h) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE 

AL sınav sonuç belgesinin aslı, 

Türkçe yeterlik 

MADDE 15 — (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların 

kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe 

Öğretim Merkezi (TÖMER), Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri (DİLMER) ve 

TYS düzeyindeki diğer Türkçe testlerinden en az C1 düzeyinde puan almaları gerekir. 

Ortaöğreniminin tamamını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan 

adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. 
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Yabancı dilde yeterlik 

MADDE 16 — (1) Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

(2) Eğitim dili İngilizce olan lisans programlara kayıt yaptırabilmek için uluslararası 

öğrencilerin İngilizce dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışında 

ortaöğretim düzeyinde olmak koşuluyla, eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan 

veya İngilizcenin anadil ya da resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerdeki ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. Aşağıdaki tabloda 

belirtilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden yeterli puana sahip olan adaylar lisans 

programlarına başlayabilirler. 
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Yukarıdaki belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar, en fazla dört dönem olan 

yabancı dil hazırlık programlarına yönlendirilir. İstenen şartlardan hiçbirini sağlayamayan 

yabancı uyruklu lisans öğrenci adaylarının kayıtları ikinci yılın sonunda silinir. 

(3) Eğitim dili İngilizce dışında herhangi bir yabancı dil olan lisans programlara kayıt 

yaptırabilmek için uluslararası öğrencilerin ilgili yabancı dil yeterliğini belgelemeleri 

gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışında ortaöğretim düzeyinde olmak koşuluyla, eğitim 

dilinin ilgili yabancı dil olduğu programlardan mezun olan veya ilgili yabancı dilin anadil ya 

da resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerdeki ortaöğretim kurumlarından mezun olan 

adaylardan yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. Yukarıda yer alan tabloda belirtilen yabancı 

dil sınavlarının herhangi birinden yeterli puana sahip olan adaylar lisans programına 

başlayabilirler. 

(4) Eğitim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için uluslararası 

öğrencilerin Türkçe dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. Türkiye’de bir ortaöğretim 

kurumundan en az üç yıl öğrenim görerek mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe 

dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisans eğitimlerine başlayabilmeleri için, 

TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 

düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. 

(5) Türkçe eğitim verilen lisans programlarında, programın niteliğine göre 

gerektiğinde Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerden birisine ait sınav 

sonuç belgesi istene bilir. 

(6) Türkiye Burslusu olarak başvuran yabancı uyruklu lisans aday öğrenciler, ilgili 

lisans programlarına doğrudan kaydedilir. Ancak öğrencilerin lisans derslerine 

başlayabilmeleri için yukarıdaki İngilizce veya Türkçe dil yeterlik koşullarını yerine getirmiş 

olması gerekir. 

(7) Lisans uluslararası aday öğrenciler sadece bir lisans programına kayıt 

yaptırabilirler. 
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Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 — (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının diğer mevzuat hükümleri ve içtihatları, Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ile ilgili Fakülte yönetim kurulu, ilgili 

Fakülte kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır. 

Genel hükümler 

MADDE 18 — (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya 

işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların 

kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, 

bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil 

edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. 

Yürürlük 

MADDE 19 — (1) Bu Yönerge Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosu 

tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 20 — (1)  13/11/2018 tarih ve 2018/92 sayılı ASBÜ Lisans Programları için 

Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 21 — (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 

 

Ek: ASBÜ Yurt dışından lisans öğrenci kabulünde geçerli olan sınav ve/veya diploma 

listesi (Ek-1) 

  
 
 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 
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