
 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERS İTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ 

 

Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin  

usuller, esaslar ve minimum puanları belirlemektir.  

 

Kapsam  

Madde 2 -Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesine yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt kabul 

işlemlerini kapsar.  

 

Dayanak  

Madde 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu, 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim gören Yabancı Uyruklu  

öğrencilere ilişkin kanun ve Türkiye’de Öğrenim gören Yabancı Uyruklu öğrencilere ilişkin yönetmelik.  

 

Genel Koşullar  

Madde 4– a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla  

1) Yabancı uyruklu olanların,  

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit 

olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi oldukların ı 

belgeleyenlerin,  

3) T.C veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar 

İstanbul Aydın Üniversitesine kabul edilir.  

 

b) Adaylardan  

1) T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyrukluların (lise 

öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)  

2) Çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya 

KKTC’ de tamamlayanların,  

3) T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,  

4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar İstanbul Aydın 

Üniversitesine kabul edilemezler.  

 

Başvuru İçin Gerekli Sınavlar ve İstenen En Az Puanlar  

Madde 5- Adaylar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) 2009 veya 2010 sonuçlarına göre yapılan başvurularda 

Türkçe Testi puanı yerleştirmede dikkate alınmaz. Temel Öğrenme Becerileri Testinden 40 standart puandan az 

olmamak koşulu ile fakülte ve yüksekokulların belirledikleri puana eşit veya üstünde puan alanlar başvuruda 

bulunabilirler. Ayrıca adaylar, YÖS’ ün eş değeri olarak Uluslararası Sınavlarda aşağıda belirtilen min imum 

puanları alan yabancı uyruklu adaylar İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başvurabilirler;  

a. SAT I 1000 puan üzerinde en az 500 matematik puanı almış yabancı uyruklu adaylar,  

b. ACT Sınavından en az 21 puan almış yabancı uyruklu adaylar,  

c. GCE sınavından en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi puan almış yabancı 

uyruklu adaylar,  

d. Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 28 olan yabancı uyruklu adaylar,  

e. ABITUR sınavından en az 4 puan almış yabancı uyruklu adaylar, Ürdün ve Filistin’de Tawjihi sınavlarında, fen 

dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 70 olan yabancı uyruklu adaylar,  

f. Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan yabancı 

uyruklu adaylar,  

 



 

g. TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış  

yabancı uyruklu adaylar,  

h. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavlarında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden 

en az 450 puan alan yabancı uyruklu adaylar,  

i. Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavında sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci 

kabul eden bölümler için 210 üzerinden en az 190, diğer bölümler için an az 170 puan alan yabancı uyruklu adaylar,  

j. Fransız Bakaloryası; lise mezuniyet notu en  az 12 olan yabancı uyruklu adaylar,  

k. İran’dan başvuracak adayların Diploma Debirestan derecesinin 20 üzerinden en az 12 olması ve Pisdanesgahi 

final sınavlarından da 20 üzerinden en az 12 alan olan yabancı uyruklu adaylar,  

l. Senagal Bakaloryası’dan en az 12 puan alan yabancı uyruklu adaylar,  

m. Matura Belgesi; Avusturya Hükümeti tarafından kabul görmüş Abıtur Belgesi’ne sahip yabancı uyruklu  

adaylar,  

n. Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 100 üzerinden en az 80 alan yabancı uyruklu adaylar,  

o. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin YÖS’e girmeleri veya 

uluslar arası geçerli sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Ayrıca; bu öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi 

tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı’na girmesi ve başarılı olması da gerekir.  

 

ö. Bu yönergede yer almayan ülkelerden üniversitemize başvuracak yabancı uyruklu adayların, ülkelerindeki 

Yükseköğretim Kurumları’na giriş için gerekli olan minimum koşullara sahip olmaları gerekir.  

p. Yukarıda belirtilen belgelere sahip olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi  

Senatosu’nca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak sınavla, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne 

kontenjan dahilinde kabul edilebilirler.  

YÖS ve YÖS’ün eş değeri kabul edilebilecek yukarıda belirtilen Uluslararası sınavların geçerlilik süresi iki 

yıldır.  

 

Başvuru için gerekli belgeler:  

Madde 6- 1-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu.  

2- Bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen YÖS veya YÖS’e eş değer sınavlardan herhangi birine ait Sınav Sonuç 

Belgesi’nin aslı veya noter onaylı örneği,  

3- Lise Diploması: Lise diplomasının noter onaylı kopyası (İngilizce veya Türkçe dışındaki dillerde is e tercümesi) 

NOT: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı'ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek " Denklik Belgesi" kayıt  

sırasında istenecektir.  

4- Resmi Transkript (Not Durumu Belgesi) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise 

müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durumu belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. Not 

durum belgesi Türkçe değilse Türkçe'ye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.  

5- Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4.5 x 6 boyutunda 2 adet 

vesikalık fotoğraf.  

6- Ön kayıt ücret makbuzu.  

 

Başvuruların Değerlendirilmesi  

Madde 7- İstanbul Aydın Üniversitesine başvuran yabancı uyruklu adaylardan; bu yönergenin 5.cü maddesinde 

belirtilen giriş puan türünden minimum puanı alanlar mülakat sınavına alınırlar. Bu sınav sonucu başarılı bulunan 

öğrenciler, kontenjan dahilinde puan sırasına göre kabul edilirler. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere  



ise, İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesinde belirtilen usül ve esaslara göre ayrıca özel 

yetenek sınavı yapılarak alınır.  

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, bu hakkı kazandıkları yıldaki Türkçe Dil 

düzeylerinin A veya B olması gereklidir. Türkçe Dil düzeyi yetersiz (C) olan adaylar ise, izinli sayılacakları bir 

yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler.  

A Düzeyi: Türkçe'si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.  

B Düzeyi: Türkçe'si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlayabilir.  

C Düzeyi: Türkçe'si yetersizdir. Bir yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra öğrenime başlay abilir.  

 

Sonuçların Duyurulması  

Madde 8- Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitemiz web sayfasında duyurulur. Ayrıca Üniversitemize 

kabul edilen yabancı uyruklu adayların başvuru evraklarında beyan ettikleri adrese bir kabul mektubu gönderilir.  

Adaylar, bu mektup ile birlikte Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu  

vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.  

 

Öğretim Dili ve İngilizce Hazırlık Sınıfı  

Madde 9- Öğretim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık öğretimi zorunlu olmayan bölümlere kaydolanlar 

Öğretim dili Türkçe olan bölümlere kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin, lisans öğrenimlerine 

başlayabilmeleri için, YÖS’de aldıkları Türkçe testi puanının en az “B” olması gereklidir. Türkçe düzeyi “C” 

olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Ancak bu öğrenciler bir yıl içinde Türkçe düzeylerin i 

(B) seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Bu durumda olanlar, bir yıllık çalışma sonucunda TÖMER (Türkçe 

Öğretim Merkezi) (İstanbul ve Ankara’da bulunmaktadır) tarafından yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda en az 

“B” aldıklarını belgelemek zorundadır.  

YÖS dışındaki eşdeğer sınav belgesi ile kaydolan öğrencilerden, TÖMER tarafından yapılacak seviye tespit sınavı 

sonucunda Türkçe düzeyi yeterli görülenler lisans öğrenimine başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli 

görülmeyenlere yapılacak uygulama YÖS ile gelen öğrenciler ile aynıdır.  

 

- Öğretim dili İngilizce olup hazırlık öğretimi zorunlu olan bölümlere kaydolanlar  

İngilizce hazırlık öğretiminde iki yıl üst üste başarılı olamayanların üniversite ile ilişkileri kesilir.  

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yeterlilik sınavını başaran veya Yeterlilik sınavına 

eşdeğerliği kabul edilen TOEFL yazılı sistemde 500, bilgisayar tabanlı sistemde 200, internet tabanlı sistemde 80, 

IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 5.00 olmak koşuluyla toplam 6,0, CAE, CPE ve FCE 

sınavlarından A, B, C notu veya KPDS/UDS sınavından 65 ve üzerinde puan aldığını belgeleyen öğrenciler, 

İngilizce hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar.  

 

YÖS’de aldıkları Türkçe testi puanı en az “B” olanlar ile YÖS dışındaki eşdeğer sınav belgesi ile kaydolan 

öğrencilerin TÖMER tarafından yapılacak seviye tespit sınavında Türkçe düzeyi yeterli görülenler İngilizce 

hazırlık öğrenimine, İngilizce hazırlık yeterlik sınavında başarılı olunmuş ya da eşdeğer sınav belgesine sahip 

olanlar lisans veya önlisans öğrenimlerine başlayabilirler.  

Türkçe düzeyi “C” olan öğrencilerden Üniversitemiz İngilizce hazırlık yeterlik sınavında başarılı olanlar veya 

eşdeğer sınav belgesine sahip olanlar, lisans veya önlisans öğrenimlerine (başarılı olunmamış ya da belge yok ise 

İngilizce hazırlık öğrenimine) başlamakla birlikte öğrenimleri süresince Türkçe düzeylerini en az “B” düzeyine 

yükseltmekle yükümlüdürler.  



Öğrenim Vizesi  

 

Madde10- Kayıt için öğrenim vizesinin bulunması zorunludur. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim vizesin i 

Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar İl emniyet Müdürlüklerinden alırlar. Yabancı 

uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul edilen adaylardan yurtdışından başvuruda bulunanların isteği halinde 

Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilebilir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki veya en 

yakın Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" alabilirler.  

 

Öğretim Ücreti  

 

Madde 11- İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim ücrete tabidir. Öğretim ücreti her yıl Mütevelli Heyet 

Başkanlığınca belirlenir ve ilan edilir.  

 

Kayıt ve Kayıt için gerekli belgeler:  

Madde 12- Kayıtlar her yıl İstanbul Aydın Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.  

1- Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış lise 

diplomasının Türkçe çevirisi.  

2- Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığından  

alınacak "Denklik Belgesi" aslı.  

3- Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan 

onaylanmış Türkçe çevirisi.  

4- Sınav Sonuç Belgesinin aslı (YÖS dışındaki eşdeğer Uluslararası sınav sonuç belgelerinin Ülkelerindeki 

Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan  onaylanmış aslı).  

5- Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden  

ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi  

6- Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren belge.  

7- Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak "Öğrenim Vizesi",  

8- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe Yeterlilik belgesinin Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylanmış aslı.  

9- Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4.5 x 6 boyutunda 6 adet 

vesikalık fotoğraf.  

 

Diğer Hükümler  

Madde 13- Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretim ile ilgili konularda İstanbul Aydın Üniversitesi Lisans 

ve Önlisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.  

Madde 14- Yabancı uyruklu öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne tabidir.  

Yürürlük ve Yürütme  

Madde 15- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu'nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer  

Madde 16- Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


