
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI İÇİN 

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine lisans 

düzeyinde programlara 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 – Bu yönerge; 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı 

Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13/02/2013 tarihli 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar hakkındaki kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar  

MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen;  

a. Aday: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde lisans düzeyinde öğrenim için Üniversiteye 

yerleşmek isteyen yurt dışından veya yabancı uyruklu kişiyi,  

b. Birim: Fakülteyi,  

c. Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu,  

ç. ASBÜ: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,  

d. Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü, 

e. Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,  

f. Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,  

g. Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

Başvuru koşulları  

MADDE 5 – (a) Adayların ortaöğrenimlerinin (lise) son sınıfında olmaları ya da mezun 

durumunda bulunmaları koşuluyla;  

1) Yabancı uyruklu olanların,  

2) 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 belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya 



dışında 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.)  

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,  

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

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

tamamlayanların, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)  

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul 

kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)  

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

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,  

6) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklu öğrencilerin,  

başvuruları kabul edilecektir.  

(b) Adaylardan;  

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamla-

yanların,  

2) KKTC uyruklu olanların, (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),  

3)a fıkrasının 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

(a fıkrasının 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç), 

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (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),  

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a fıkrasının 2 numaralı bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  

başvuruları kabul edilmez.  

 

 



Kontenjanların belirlenmesi  

MADDE 6– (1) Programlara yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları bir önceki yıl 

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların 

kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde birimlerin önerisi ile Senato tarafından 

belirlenerek Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.  

(2) Kontenjanlar ve başvuru tarihleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin web sayfasında 

ilan edilir. 

Başvurular  

MADDE 7 – (1) Başvuru şartları ve tarihleri Senato tarafından belirlenerek ASBÜ web 

sayfasında ilan edilir.  Süresi içinde başvuru yapmayan adayın yerleştirme işlemleri yapılmaz. 

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

Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na; internet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla 

başvuru kılavuzunda belirtildiği şekilde yapar.  

Başvuru için Taban Puanlar  

MADDE 8 – (1) Kılavuzda yer alan kontenjanlara; Üniversitemize yerleştirme için SAT 1, 

GCE, ACT, İB, TAWJIHI, BACCALAUREAT LIBANAIS, BACCALAUREAT FRANCE, 

AL-SAHADA AL-TAHANAWİYYA ve GAOKAO vb. sınavlarından hangisi ya da hangileri 

ile başvuruların kabul edileceğini Üniversite Senatosu belirler. 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 (İLGİLİ PROGRAMLAR OLMASI DURUMUNDA) 

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

başvuru için taban puanlardan 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 birim tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.  

(4) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirleyerek sınavı 

uygular. Özel Yetenek Sınavının sonuçları Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.  

(5) Birimler, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı 

öğrenci kontenjanları kadar asil ve yedek öğrenci listesini web sayfasından ilan eder.  

(6) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında öğrenci olma hakkını 

kaybeder.  

 



Başvuruların Değerlendirilmesi  

MADDE 10–(1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne başvuran yabancı veya yurt dışından 

öğrenci adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve bölümlere/programlara yerleştirilmesi 

Üniversite Rektörlüğü tarafından oluşturulacak Yurtdışı Kontenjanından Öğrenci Alım 

Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon, fakülte ve bölümlerden ayrı bir değerlendirme 

komisyonu kurmasını isteyebilir. Komisyonlar Senatoca istenen sınavlardan alınan puanların 

yanı sıra ortaöğretim başarı puanını da dikkate alabilir. Başvuru koşullarını taşımayan adayların 

başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için 

adaya hak tanımaz. Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  

(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.  

(3) Komisyon nitelikleri uygun olan adaylar içerisinden kontenjan sayısı kadar asil ve yedek 

adayları belirler. Komisyon yerleştirmelerde her fakültenin kontenjan toplamı üzerinden %20 

ülke barajı uygulayabilir. 

(4) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin listesi ilgili Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile 

kesinleşir.  

Sonuçların Duyurulması  

MADDE 11–(1) Başvuru sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulur.  

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için “Kabul Mektubu “düzenlenir.  

(3) Kayıtlar ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Adayların kayda şahsen 

gelmeleri zorunludur. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz.  

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti  

MADDE 12–Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak 

katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde Senato tarafından 

belirlenir.  

Öğrenim Vizesi  

MADDE 13–(1) Adayların adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri adreslerine 

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 Emniyet Müdürlüklerinden İkamet 

Tezkeresi alırlar.  



(3)Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz:  

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

yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların 

çocukları,  

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 dahil),  

c) Doğumla yabancı uyruklu 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 dahil)  

(4) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen 

yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların 

çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz. 

Kayıt  

MADDE 14-(1) Kayıtlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde 

yapılır.  

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

web sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.  

(3) Kayıt Evrakı:  

a) Lise Diplomasının aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) 

b) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,  

c) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,  

d) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, 

e) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya 

da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, 

f) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu,  

g) Biyometrik Fotoğraf (4 adet)  

h) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir 

gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini 

üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için 



uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarından 

belgelemeleri gerekmektedir), 

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

i) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge, 

j) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav 

sonuç belgesinin aslı,  

k) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet 

tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini 

ibraz etmesi zorunludur). 

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) Türkçe testlerinden yeterli puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.  

(2) Avrupa Dil Portfolyosu’na göre düzenlenen Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda 

belirtilmektedir:  

C2 Düzeyi:Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.  

C1 Düzeyi:Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.  

B2 Düzeyi:Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlayabilir. 

B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir. 

A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle 

yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. 

A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle 

yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. 

Yabancı dilde yeterlik  

MADDE 17– (1) Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine tabidir. 

Hüküm Bulunmayan Haller  

MADDE 16– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları 

uygulanır.  



Genel hükümler  

MADDE 17– (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 18– (1) Bu Yönerge Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü 

yürütür.  

 


