
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU 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 

yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulünde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. 
 
Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Türk-Alman Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans programlarına yurtdışından 

veya yabancı uyruklu 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 

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 ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;  
a) Aday: Türk-Alman Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans programlarına başvuran kişiyi,  
b) Birim: Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri, 
 
c) Birim Yönetim Kurulu: Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki fakültelerde fakülte yönetim 

kurulunu, ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,  
d) Komisyon: Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu’nu,  
e) Program: Lisans düzeyindeki diploma programlarını  
f) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörü’nü,  
g) Senato: Türk-Alman Üniversitesi  
Senatosu’nu, ğ) Üniversite: Türk-Alman  
Üniversitesi’ni, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  
Yurtdışından Veya Yabancı  

Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin  
Esaslar  

Kontenjanlar  
MADDE 5- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin lisans programlarına 

ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar Senato kararıyla belirlenir. Senato kararı ile belirlenen 

kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir. 
 
(2) Hukuk Lisans Programı’na 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında 

Mavi Kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime 

devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise 

eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C. uyruğunda bulunanlar ve 

uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için ilgili alandaki toplam ayrılan kontenjanın %10’unu 

aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır. 
 
(3) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Belirlenen kontenjanlara başvuru 

olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, başvuru olmayan veya dolmayan kontenjanların Hukuk Lisans 

Programı dışındaki diğer lisans program kontenjanlarına aktarılması Üniversite Yönetim Kurulu’nun 



yetkisindedir. Hukuk Lisans Programına kontenjan aktarımı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı 

ile yapılabilir. 
 

(4) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuru, değerlendirme ve kayıt 

tarihleri Senato tarafından belirlenir ve kurumsal internet adresi üzerinden duyurulur.  
Başvuru koşulları  
MADDE 6- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına lise son sınıfta ya da mezun 

durumda bulunan adaylar başvurabilir.  
(2) Adaylarda aşağıda belirtilen koşullar aranır:  

a) Sahip olunan uyruk açısından:  
1) Yabancı uyruklu olanlar,  
2) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında Mavi Kart sahibi 

olduğunu belgeleyenler
1

, 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler 

/ bu durumdaki çift uyruklular,  
4)  

aa) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

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

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil), 
 

bb) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt 

dışından 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) 
 

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 olacaklar.  
b) Başvuruda geçerli olan sınavlar, mezuniyet belgeleri ve taban puanları açısından: 

 

1)Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 

12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak 

bir eğitim alarak, 
 

aa) Abitur veya Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan 

adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde 

matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak), 
 

bb) Fachgebundene Hochschulreife diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 

3,0 olan adaylar (diplomasına sahip oldukları meslek alanı ile ilgili bir lisans programına başvurabilirler), 
 

cc) (Değişik: SK-17/03/2021-2021/20) Fachhochschulreife diplomasına sahip olan ve 

Üniversite Senatosunun belirlediği üniversiteler tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 

üzerinden en az 85 almış olan adaylar, 
 

2) Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede 12 yıllık öğretim 

kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alarak, 
 
 
 
 
 

 

1 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya 
babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından veya yabancı 
uyruklu öğrenci kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar 
bulunmaktadır.

 



aa) Abitur veya Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan 

adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde 

matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak), 
 

bb) (Değişik: SK-17/03/2021-2021/20) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen 

Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan belgeye, 100’lük not sisteminde en az 75 diploma notuna 

sahip olan ve Üniversite Senatosunun belirlediği üniversiteler tarafından yapılan YÖS’den 80 alan adaylar 

(Farklı not sistemlerinde alınmış diploma notlarının 100’lük Not Sistemine karşılıklarının belirtildiği resmi 

belge ibraz edilmesi zorunludur.), 
 

cc) (Mülga: SK-17/03/2021-2021/20)  
dd) (Değişik: SK-06/04/2022-2022/23) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen 

Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan belgeye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi 

tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı’ndan aşağıdaki tabloda başvuruda bulunulacak 

programa ilişkin belirlenen sınav grubundan istenilen puanı almış adaylar, 
 
 

Fakülte Adı Program Adı Sınav Puan 

  Gurubu (700 üzerinden) 

Fen Fakültesi Malzeme Bilimi ve Grup I 500 

 Teknolojileri   

Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Grup IV 500 

Fen Fakültesi Enerji Bilimi ve Grup I 480 

 Teknolojileri   

Hukuk Fakültesi Hukuk Grup III 550 

İktisadi ve İdari Bilimler İktisat Grup II 550 ve Matematik sınav puanı 150 
Fakültesi   üzerinden en az 100 

İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Grup II 550 ve Matematik sınav puanı 150 
Fakültesi   üzerinden en az 100 

İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Grup II 575 

Fakültesi Uluslararası İlişkiler   

Kültür ve Sosyal Kültür ve İletişim Bilimleri Grup III 550 

Bilimler Fakültesi    

Kültür ve Sosyal Sosyoloji Grup II 575 

Bilimler Fakültesi    

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Grup I 550 

 Elektrik-Elektronik   

 Mühendisliği   

 Endüstri Mühendisliği   

 Mekatronik Mühendisliği   

 İnşaat Mühendisliği   

 Makine Mühendisliği   

 

(3) Ulusal veya uluslararası üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlardan alınan sınav sonuç belgesinin 

geçerlilik süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan diplomaların veya lise mezuniyet 

derecelerinin/diploma notlarının geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur. 

 

(4) Adaylardan,  
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 



b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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), 
 

c) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

(ikinci fıkranın (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki şartları sağlayanlar hariç), 
 

ç) 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 sahip olacaklar hariç), 
 

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında doğumla ilk 

uyruğu T.C. olan çift uyrukluların  
başvuruları kabul edilmez.  
Başvuruların alınması ve gerekli belgeler  
MADDE 7- (1) Başvurular Üniversitenin internet sayfası üzerinden yapılır. Başvuru yapan adayların 

aşağıdaki başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri gerekir. Başvuru belgeleri eksik olan ya da yüklenen 

belgeleri okunaklı olmayan adayların başvuruları ile aday tarafından onaylanmayan başvurular 

değerlendirmeye alınmaz. 
 
(2) Adaylar, kontenjan ilan edilen programlardan en çok ikisini tercih edebilir. 
 
(3) Adayların, başvuru belgelerinin Almanca ve İngilizce dışındaki bir dilde olması halinde noter ya da Türk 

Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde 

başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  
(4) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:  

a) T.C. uyruklu adaylar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,  
b) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaları,  
c) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamındaki adaylar için Mavi Kart  

belgesi, 
 

ç) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklu adaylar 

için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,  
d) Lise Diploması, 

 
e) (Değişik: SK-17/03/2021-2021/20) Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesi, (Bu belge başvuru aşamasında 
zorunlu olmayıp denklik belgesi bulunan adayların başvuruda vermesi beklenir. Ancak kayıt hakkı kazanan 
adayların denklik belgesinin aslına kayıtta teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edemeyenlerin kayıtları 
yapılmaz.)  

f) Adayın lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir lise müdürlüğü 

tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript), 
 

g) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite 

Giriş Sınavı sonucuna göre başvuracak adaylar için sınav sonuç belgesi, 
 

ğ) (Değişik: SK-17/03/2021-2021/20) Üniversite Senatosunun belirlediği üniversiteler 

tarafından yapılan YÖS sonucuna göre başvuracak adaylar için YÖS sonuç belgesi, 
 

h) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan 

belge, ı) Varsa adayın B2 düzeyinde Türkçe dil bilgisini gösteren belge, 
 

i) 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). 
 
 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 



MADDE 8- (1) Adayların başvuruları her Fakülteden bir öğretim üyesi olacak şekilde Rektörlük tarafından 

görevlendirilecek “Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilir, kontenjan 

dahilinde ve tercih sırası dikkate alınarak yerleştirme yapılır. 
 
(2) Komisyon, başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma 

notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri dikkate alabilir.  
(3) Komisyon kararları ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Rektör onayından sonra kesinlik kazanır. 
 
(4) Yerleştirme işlemlerinde Abitur ve Matura sonuçlarına öncelik verilir. 
 

(5) Kontenjan dolmadığı durumda Fachgebundene Hochschulreife diplomasına, Fachhochschulreife 

diplomasına, diploma notuna, Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı sonuçlarına ve YÖS puanına göre yapılan 

başvurular değerlendirilir. 
 
(6) Diploma ve Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı puanlarının 100’lük sistemde karşılıkları doğru 

orantı yöntemi ile tespit edilir.  
(7) Komisyon tarafından kontenjan kadar yedek aday belirlenebilir.  
(8) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  
(9) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez. 
 

Türkçe yeterlilik düzeyi 
 
MADDE 9- (1) Öğretim Dili en az %30 Almanca olan programlara başvuran adayların B2 seviyesinde 

Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri gerekir. 
 
(2) B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen 

adaylar için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Türkçe Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavı 

başaramayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  
(3) Öğretim Dili Almanca olan programlara başvuran adaylardan Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.  
Sonuçların açıklanması ve kayıt  
MADDE 10- (1) Başvuru sonuçları Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. Kabul edilen 

adaylara Üniversite tarafından bir kabul mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlenir ve gönderilir. 
 
(2) Kayıt hakkı kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt 

hakkını kaybetmiş sayılırlar.  
(3) Kayıt için gerekli belgeler Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.  
(4) Kayıt için gerekli belgeler: 
 

a) T.C. uyruklu adaylar ile uyruğundan birisi T.C. olan çift vatandaşlığa sahip adaylar için Vukuatlı 

Nüfus Kayıt Örneği (nüfus cüzdanının kayıtta ibraz edilmesi zorunludur), 
 

b) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin 

noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (pasaportun yanlarında getirilmesi zorunludur),  
c) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamındaki adaylar için Mavi Kart  

belgesi,  
ç) Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 

 
d) Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk 

Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,  
e) YÖS sonuç belgesi, 

 
f) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite 

Giriş Sınavı Sonuç Belgesinin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği, 
 

g) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü 

tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 
 

ğ) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan 

belgenin aslı veya resmi onaylı örneği (Abitur, Matura, Fachgebundene Hochschulreife ve 

Fachhochschulreife belgesi olmayanlar için), 



h) En az B2 düzeyinde Türkçe dil bilgisini gösteren belge (%30 Almanca eğitim veren Programlar 
 
için), 
 

ı) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
 

i) Öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip 

olduğunu gösterir belge (geçim güvence beyanı), 
 

j) İki adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). 
 
(5) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde 

talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir. 
 
(6) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge 

sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 11- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
 
MADDE 12 – (1) 05.06.2013 tarih ve 2013/7 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Türk-Alman Üniversitesi’ne 

Yurtdışı Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük  
MADDE 13- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme  
MADDE 14- (1) Bu yönergeyi Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 
  Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

01/04/2020 2020/35 

 Yönergede Değişiklik Yapan Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

06/04/2022 2022/23 

 


