T.C.
SANKO ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ
BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi bünyesindeki akademik
birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından öğrenci
kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, SANKO Üniversitesi’ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin,
kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun, 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı
yönetmelik,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel
Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 27/1/2010 tarih ve
383-3269 sayılı yazısı gereği hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: SANKO Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve meslek yüksekokullarını,
b) Birim Yönetim Kurulu: SANKO Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve meslek yüksekokulu
Yönetim Kurulunu,
c) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki programları,
ç) Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato : SANKO Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: SANKO Üniversitesini,
f) Mütevelli Heyeti: SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetini,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjan
MADDE 5- (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki programların her biri için yurtdışından kabul
edilecek öğrenci kontenjanı, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek
şekilde Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Yurtdışından öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin
talebi halinde, Yükseköğretim Kurulu onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına
eklenebilir.
Başvuru için temel şartlar
MADDE 6- (1) Başvuru sırasında lise son sınıfta veya mezun durumunda bulunulması
gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin
Esaslar” da belirtilen uyruk ve eğitim koşullarına uygun olan başvurular kabul edilir.
.
Başvuru
MADDE 7- (1) Başvurular, SANKO Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihler
arasında, posta yoluyla veya elden, SANKO Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.
(2) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
Başvuru için istenen belgeler
MADDE 8- (1) Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir. Belgeler,
Türkçe dışındaki dillerde ise, belgelerinin asılları ile birlikte onaylı Türkçe tercümeleri de
sunulmalıdır.
a) Yurtdışından Aday Öğrenciler için Başvuru Formu
b) Lise mezunu adayların lise diploması (Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan
öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi)
c) Resmi Transkript (Not Durumu Belgesi). Adayların, lisede aldıkları ders ve notları gösterir.
ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durumu belgesi.
ç) Lise diplomalarının Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduğunu gösteren ve T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek
“Denklik Belgesi”
d) Adayların varsa Türkçe ve/ veya İngilizce yeterliliklerine ilişkin belge
e) Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan GCE, ACT, ABITUR, TAWJİHİ,
BACCALAUREATE (INTERNATIONAL, FRENCH, LIBANAIS VB.) MATURA, UAN,
JAMP, GAOKAO, AL-SHAHADA-AL-THANAWIYYA ve benzeri yönerge ekindeki
sınavların birinden ya da üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlarda (SAT, ACT vb.)
aranılan asgari puana ait sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.Yukarıda adı
geçmeyen sınavlar hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite ilgli Komisyonu tarafından
onaylanan hükümler geçerlidir. Ulusal bir sınavı olmayan ülkelerin öğrencileri ise ortaöğretim
not ortalamalarının 100 üzerinden 60 başarı notunu sağladığına dair belge.
f) Uluslararası Bilim Olimpiyatları: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun
(TÜBİTAK) tanıdığı veya katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya
bronz madalya almış öğrencilerde sınav koşulu aranmaz.
g) Öğrenim ücretini ve ülkemizdeki öğrenimini sürdürmeye yetecek en az “güvence miktarı”
maddi imkânının bulunduğunu gösteren belge.
h) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi.
ı) 10 adet fotoğraf
i) Başvuru ücretinin dekontu.
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(2) Mevzuat veya Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabul Esaslarında yapılan
değişiklikler nedeniyle, gerekli görülen hallerde ek belgeler istenebilir.
Değerlendirme Sınavı
MADDE 9–(1)Başvuran öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenebilecek, mülakat veya test
şeklinde ya da yazılı sınav veya sınavlara tabi tutulur.İlgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
başarılı bulunmaları halinde ,değerlendirmeleri gerçekleştirilir.
Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul
MADDE 10 - (1) Başvuru koşullarına sahip olmayanların başvuruları reddedilir.
(2) Başvuru koşullarına sahip olanlar komisyon tarafından değerlendirilir.
(3) Öğrenciler değerlendirme sonuçlarına göre başvurduğu bölüme kayıt yaptırmaya hak
kazanır.
(4) Komisyon her bir bölüm ve programın kontenjanı kadar yedek kazanan öğrenci
belirleyebilir.
(5) Adayların kabulü ve yerleştirilmesi tamamen komisyonun yetkisindedir. Üniversite, ilan
edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşulları sağlanmış olsa da
yerleştirme yapılmayabilir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 11- (1) Başvuru sonuçları her bir adaya başvuru evraklarında beyan ettikleri e-posta
adresine ileti gönderilerek ve üniversitenin web sitesinde ilan edilerek duyurulur. Başvurusu
kabul edilen adaylara “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları amacıyla “Kabul Mektubu”
gönderilir.
Vize
MADDE 12- (1) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların, Kabul Mektubu ile
ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları
gerekir.
(2) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin
genelgeleri esas alınır.
(3) Yurt dışından gelerek kendi imkanlarıyla ülkemizde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu
öğrencilerin her aşamada öğrenim görmeleri için “Öğrenim Meşruhatlı Vize” sahibi olmaları
gerektiğinden; Üniversiteye bir sonraki yıl için ayrılacak kontenjanlara başvurmak üzere ara
dönemde gelen adaylara ilişkin inceleme yapılarak, başvuru şartını sağlayan adaylara bir
önceki yıl kılavuzunda yayınlanan kontenjanın 1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim
öğretim yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer belge düzenlenebilecektir.
Kayıt
MADDE 13 - (1) Kayıtlar her yıl Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilen yerde ve
tarihte yapılır. Belirtilen kayıt günlerinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar kayıtla ilgili
herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
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Öğrenim ücreti ve maddi güvence miktarı
MADDE 14- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret, her akademik
yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Adayların maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan
sağlamasını temin amacıyla istenecek maddi güvence miktarı her yıl yeniden belirlenir.
(3) Üniversite’ye kayıt hakkı kazanan öğrencilere Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından
uygun görülen sayı, miktar, şekil ve koşullarda burs verilebilir.
Eğitim - Öğretim Dili
MADDE 15 - (1) Üniversitemizde eğitim dili Türkçe‘dir. Adayların eğitim programlarına
kabulü için üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen Türkçe Yeterlilik Koşullarını yerine
getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adaylar, yeterliliklerini belgeleyene
kadar ilgili fakültenin ilgili sınıfına devam edemezler. Ancak Türkçe ve İngilizce karma
olarak verilen ve zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleştirilen öğrencilerin,
üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen İngilizce Yeterlilik Koşullarını yerine
getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adaylar, hazırlık sınıfında öğrenime
başlar.
Türkçe Dil Yeterliği
MADDE 16 – (1)Öğrencilerin Türkçe düzeyleri, Üniversite tarafından yapılacak Türkçe
Muafiyet Sınavı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen
bir Türkçe yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.
(2) Türkçe dil yeterliği olmayan öğrenciler, Üniversite bünyesinde açılacak Türkçe hazırlık
eğitimi almak zorundadırlar. Üniversite bünyesinde Türkçe hazırlık eğitimi verilmediği
takdirde bu alanda sertifika vermeye yetkili kurumlarda Türkçe hazırlık eğitimi alınabilir.
Türkçe hazırlık eğitimi sonunda muafiyet için yeterli puanı alamayan öğrenciler, iki yarıyıl
daha Türkçe hazırlık eğitimi aldıktan sonra da başarısız olurlarsa Üniversite ile ilişikleri
kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yükümlülükler ve Kayıt Hakkının Kaybedilmesi
MADDE 17 – (1) Öğrencinin, bu Yönerge hükümlerine ve Üniversitenin ilan edeceği diğer
esaslara uymaması veya bunun sonradan anlaşılması halinde kayıt hakkını kaybeder veya
kaydı silinir.
(2) SANKO Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenciler için SANKO Üniversitesinin öğrencilerine uygulanan tüm mevzuat hükümleri
uygulanır.
(3) Öğrenciler, medeni hali, ikamet adresi, pasaport ve diğer tüm değişiklikleri üniversiteye
bildirmekle yükümlüdür.
(4) Öğrenimi amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, 5682 sayılı Pasaport
Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve bu
Yönerge’nin dayanağını oluşturan mevzuat ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine
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uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle uğrayacakları
hak kayıplarından Üniversite sorumlu değildir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 18 – (1)Bu yönergede hüküm bulunmayan haller ve karar değişikliklerinde ilgili
diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu yönerge, Senatonun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini SANKO Üniversitesi Rektörü yürütür.
EK-1: Başvuru İçin “Sınav veya Diplomaların Asgari Başarı Şartları” Listesi
SINAV VEYA DİPLOMA
ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI
ULUSLARARASI SINAVLAR
SAT Reasoning Test (SAT I)
1000 (toplam puan )
GCE (General Certificate Education)
2 ders
(A Level Certificate)
GCE (O Level)
4 ders
INTERNATIONAL BACCALAUREATE
26
(I.B.) Uluslararası Bakalorya Diploması
MATURA / MATURİTA DİPLOMASI
Diplomaya sahip olmak
FRANSIZ BAKALORYASI
10
ABITUR (Alman Bakaloryası)
4
ULUSLARARASI BİLİM
Katılmış ve ödül almış veya dereceye girmiş
OLİMPİYATLARI
olmak
(TÜBİTAK'ın tanıdığı veya katıldığı)
ACT (AmericanCollegeTesting) Sınavı
21
ASYA ÜLKELERİ
Çin Halk Cumhuriyeti
480
GAO KAO (Üniversite Giriş Sınavı)
Endonezya:
60
UAN (UjianAkhirNasional ) Sınavı
ORTADOĞU VE ARAP ÜLKELERİ
Lübnan
13
(BaccalauréateLibenais) Bakalorya Sınavı
Suriye, Libya
Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) 170
Sınavı
İran
15
DiplomeDebirestan veya Pişdaneşgahi
Ürdün ve Filistin
70
Tawjihi
En az 70
Suudi Arabistan
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National Performance Test of the Overall
Capacity
Irak
Al-Edadiyah/Al-Idadiyah
En az 70/100 puan
Sixth form baccalaureat
ORTA ASYA ÜLKELERİ
Azerbaycan
200
Üniversite Giriş Sınavı (TQDK)
Moğolistan
Üniversite Giriş (KONKURS General State
650
Examination) Sınavı
Kazakistan Ulusal Üniversite Testi
50
Afganistan
(KONKUR General State Examination)
265
Üniversite Giriş Sınavı
AFRİKA ÜLKELERİ
WAEC
En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3
(West African Examination Council)
kredi sahibi (C) olmak
EAACE
East AfricanCertificate of Education Doğu
C+
Afrika Eğitim Sınavı
Kenya
Kenya Certificate of Education (KCE) Kenya C+
Eğitim Sertifikası
Nijerya
185
JAMP Sınavı
UlusalBakalorya
(Daimi Geçerli Lise Bitirme Sınavı)
11
Benin, Burkina Faso, Çad, Kamerun, Togo,
Orta Afrika,
Yukarıda adı geçen ülkelerin mevcut
sınavları ile ilgili hükümlerde ilgili
Yukarıda Adı Geçen Ülkeler ve Mevcut
mevzuatlarda yapılacak son değişiklikler
Sınavlar
geçerlidir.
Yukarıda adı geçmeyen sınavlar hakkında
Yükseköğretim Kurulu ve Yurt Dışından
Yukarıda Adı Geçmeyen Sınavlar
Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından
onaylanan hükümler geçerlidir.
Bu tabloda belirtilen uluslararası veya
bölgesel sınavlardan herhangi birine ait
istenen sınav sonucu olmayan diğer ülkelerin
Diğer Ülkeler
vatandaşı adayların ortaöğretim mezuniyet
notunun en az 100 üzerinden 70 not eşdeğeri
başarı ile mezun olmaları gerekir.
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