T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ’NE
YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK
ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans
programlarına yurtdışı öğrenci kabulünde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Türk-Alman Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans programlarına yurtdışı
öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt koşullarını
kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
maddesi, 1/4/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010
tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen ve en son
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16.07.2014 tarihli toplantısında bazı maddelerinde değişiklik
yapılan “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) T.C.

: Türkiye Cumhuriyeti’ni,

b) Üniversite : Türk-Alman Üniversitesi’ni,
c) Rektör

: Türk-Alman Üniversitesi Rektörü’nü,

d) Senato

: Türk-Alman Üniversitesi Senatosu’nu,

e) Komisyon : Yurtdışı öğrenci başvurularını değerlendiren komisyonu,
f) KKTC

: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,

g) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Abitur : Almanya’da üniversite eğitimini mümkün kılan bir diplomayı,
h) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Matura : Avusturya’da üniversite eğitimini mümkün kılan bir diplomayı,
i) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Uluslararası Bakalorya (IB): Uluslararası düzeyde üniversiteye giriş
sağlayan bir diplomayı
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Genel İlkeler
Madde 5- (1) Genel ilkeler şunlardır:
a) Tüm lisans programları için açılacak kontenjanlar, belirlenen ücretler, bunlara ilişkin başvuru,
değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin tarihler Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Üniversite,
ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
b) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversite web sayfasında duyurulur.
c) Adaylar, ilan edilen kontenjanlardan, öngörülen sayıda ve sıralamada başvuru ve tercih yapabilir.
Öğrenciler, tercih sırası esas alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan sistemine göre
yerleştirilirler.
d) Başvurular, belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yoluyla, elektronik
ortamda ya da kişisel olarak yapılır.
e) Ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan sınav sonuç belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Söz
konusu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek
Üniversite web sayfasında duyurulur. Adayların değerlendirilmesinde belirtilen ulusal ve uluslararası
sınav sonuçları ve diploma notları göz önüne alınabileceği gibi, Senato tarafından belirlenecek esaslar
çerçevesinde bir sınav da yapılabilir.
f) Yurtdışı öğrenci üniversitede her öğretim yılında belirlenecek olan eğitim ve sürdürülebilir yaşam
maliyetinin finansal kaynağını uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek
zorundadır.
g) Yapılan değerlendirme sonucuna göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli
belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır.
h) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Başvuran adayların (B2) seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını
veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe dil belgesi olmayan veya
700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adaylara Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
Türkçe Dil Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan adaylar kayıt hakkı kazanacaklardır.
i) Yurtdışı öğrencilerin sağlık giderleri, öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında
ve kendileri tarafından karşılanır.
j) Kayıt hakkı kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt
hakkını kaybetmiş sayılırlar.
k) Kaydı yapıldıktan sonra teslim edilen belgelerden herhangi birinin gerçek olmadığı tespit edildiği
taktirde, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Koşulları
Başvuru Koşulları
Madde 6- (1) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Aşağıda nitelikleri belirtilen adaylardan, ortaöğreniminin
tamamı Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği
ortaöğretim kurumlarında tamamlayanlar ile Avrupa Dil Belgesi B2/C1 seviyesinde Almanca dil
bilgisine sahip olduğunu belgeleyenlerin başvuruları kabul edilir:
a) 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 izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 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 Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların,
4.
a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”,
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
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) başvuru yapabilmelerine,
5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların
başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya
tamamlayanların,

KKTC’de

2. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C 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 sahip olacaklar hariç),
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3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. 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 sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
başvuruları kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Madde 7- (1) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
a) Aday tarafından doldurulan Yurtdışı Öğrenci başvuru formu,
b) T.C. uyruklu adayların nüfus kayıt örneği,
c) Yabancı uyruklu adayların pasaportlarının kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren
sayfalarının birer örneği ile bunların onaylı Türkçe tercümesi,
d) Doğumla T.C. uyruklu olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları tarafından yapılacak başvurularda,
adayın 5901 sayılı Kanunla tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belgenin Türk dış
temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile resmi kimlik belgesinin onaylı örneği,
e) Doğumla yabancı uyruklu olup da daha sonra T.C. uyrukluğuna da geçmek suretiyle çift uyruklu
olan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın yabancı uyrukluğuna ve Türk uyrukluğuna
ilişkin resmi kimlik belgeleri ile Türk uyrukluğuna geçiş tarihini belirtir belgenin Türk dış
temsilcilikleri tarafından onaylı birer örneği,
f) Adayın, başvurduğu program türüne göre, Üniversite web sayfasında ilan edilen ulusal ve/veya
uluslararası sınavlardan belirtilen asgari puanları gösterir sınav sonuç belgesinin Türk dış
temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,
g) Adayın lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Türk dış temsilcilikleri
tarafından onaylı örneği ile onaylı Türkçe tercümesi,
h) Adayın lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir lise müdürlüğü tarafından
onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) onaylı örneği ile onaylı Türkçe tercümesi,
i) Yurtdışında Türk dış temsilciliklerinden, yurt içinde il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak
yurtdışından alınan lise diplomasının denkliğini gösteren belgenin onaylı örneği. Lise son sınıfta olan
ve lise diplomasını henüz almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini
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görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi belgenin Türk dış temsilcilikleri
tarafından onaylı örneği ile bu belgenin onaylı Türkçe tercümesi,
j) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Adayın, Almanca dil bilgisini gösteren Avrupa Dil Belgesi sınavı sonucu
aldığı en az B2/C1 düzeyi belgesinin onaylı örneği. (Ortaöğreniminin tamamını Almancanın resmi dil
olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim
görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar hariç),
k) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Adayın, B2 düzeyinde Türkçe dil bilgisini gösteren belgenin onaylı örneği
l) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Adayın öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi
imkânlara sahip olduğunu gösterir belge (geçim güvence beyanı),
m) (Ek:SK-25.04.2015/11) Üniversite Senatosu tarafından fakültelerin özellikleri göz önünde
bulundurularak belirlenecek şartları ve kriterleri sağlamak,
n) 2 adet vesikalık fotoğraf.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 8- (1) Adaylar kontenjan dâhilinde, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan sistemine
göre oluşturulan komisyon tarafından yerleştirilir. Başvuruların değerlendirme süreci aşağıda
belirtildiği şekilde yürütülür:
a) (Değişik:SK-25.04.2015/11) Adayların başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen
“Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu” tarafından kabul veya ret şeklinde sonuçlandırılır.
b) Komisyon, başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı,
diploma notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri dikkate
alabilir.
c) Komisyon kararları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
d) İlgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar Rektörlük tarafından onaylandıktan sonra
kesinlik kazanır.
(2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
Sonuçların Duyurulması
Madde 9- (1) Başvuru sonuçları üniversite web sayfasında ilan edilir. Kabul edilen adaylara üniversite
tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın)
T.C. Büyükelçiliğinden öğrenci vizesi almaları gerekir.
Kayıt
Madde 10- (1) Kayıt için gerekli belgeler:
a) Adayın bu Yönergenin 7. maddesi uyarınca başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
onaylı örneklerini teslim ettiği belgelerin asılları (sadece pasaport ve resmi kimlik belgesi hariç).
Ancak aday kayıt sırasında pasaport ve resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak zorundadır.
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b) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak Öğrenci vizesi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek
yabancılar statüsünde bulunan adayların bu statülerini tevsik eden resmi belgeyi ibraz etmeleri
zorunludur.
c) İkametgâh tezkeresi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim
edilmesi şarttır.
d) 4 adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde çekilmiş olmalıdır).
e) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.
f) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı.
g) Türkiye’de geçerli sağlık sigortasının bulunduğunu gösterir belge.
(2) Kayıt sırasında kayıt için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim – Öğretim
Madde 11- (1) Yurtdışı öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurulu ile TürkAlman Üniversitesi’nin ilgili yönetmelik, yönerge ve senato kararlarına göre işlem görürler.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12- (1) (Ek:SK-25.04.2015/11) Bu yönergede bulunmayan hususlarda Yükseköğretim Kurumu
tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uygulanır.
Yürürlük
Madde 13- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu yönergeyi Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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