SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE
YABANCI ÖĞRENCİ KABULÜ SENATO ESASLARI

Amaç
Madde 1 - Sakarya Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına Yabancı Öğrenci Kabulüne ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu esaslar, Sakarya Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına Yurtdışından Öğrenci
Kabulü ile ilgili, kontenjan belirlenmesi, başvuru koşulları, değerlendirme, yerleştirme, kayıt–kabul,
öğrenime başlama zamanları ve diğer konuları kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010
tarihli ve 1 sayılı toplantısında alınan 6 numaralı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kontenjan
Madde 4 –
1. Yurtdışından Öğrenci Kabul edilecek ön lisans ve lisans programları ile bu programlara
ayrılacak kontenjan önerileri Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ÖSYM’ne bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir.
2. Kontenjanlara başvuru olmaması ve/veya yerleşen adayların kayıt olmaması nedeniyle boş
kalan kontenjanların ek yerleştirme ile doldurulmasına Senato tarafından karar verilmesi durumunda,
yukarıdaki hükümler uygulanır.

Başvuru ve Tercih
Madde 5 –
a)Başvurusu kabul edilecek adaylar: Lise son sınıfta ya da mezun durumda olup; TABLO 1’de
yazılı şartlardan birine sahip olanlar veya mezuniyet derecesinin ait olduğu yüzdelik dilimi (mezun olduğu
okulda, o dönem mezun olanlar arasında) belgeleyen tüm yabancı uyruklular
b)Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
i) TC uyruklu, KKTC uyruklu, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyruklular,
ii) 2011 yılından itibaren Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise
öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
iv) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar.
Yurtdışından öğrenci kabulünde aşağıdaki Tablo-1 ile belirlenen yöntem, sınav ve şartları ile minimum
puanlarının biri veya birkaçı kullanılır.

T AB L O – 1
Sıra
No

Sınav veya Yöntem

Puan veya Şartlar

1

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

En az 40 standart puan

2

SAT 1 sınavı

En az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı

3

GCE sınavları

4

ACT sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A
seviyesi
Matematik, fen ve toplam puan olarak en az 24

5

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not
ortalaması en az 90
Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15

9

Ürdün ve Filistin’de yapılan
Tevcili (Tawjihi) sınavı
Lübnan’da yapılan Bakalorya
(Baccalarureat Libanais) sınavları
Uluslar arası Bakalorya
diploması
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı
uluslar arası bilim olimpiyatları
Abitur sınavı

10

Fransız Bakalorya diploması

Diploma notu en az 12

11

Matura Belgesi

Sahip olmak

12

Suriye’de yapılan
Al-Sahahada-Al Thanawiyya
(Baccalaureate) sınavı
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan
Gaokao sınavı
Ortaöğretim Not Ortalaması (OÖNO)

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Mühendislik
Fak.için en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan

Bu listede olmayan ve Üniversite
tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek

6
7
8

13
14
16

Diploma notu en az 30
Altın, gümüş ve bronz madalya
En az 4 puan

Başvurulan programın türünde 750 üzerinden en az 540 puan
40/100 puan

Adaylar, Senato Kararımıza göre ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve
sıralamasını da belirttiği en fazla 5 (Beş) adet tercih yapabilir. Başvuru tarihleri ve koşulları
Üniversitemiz Web sitesinde ilan edilir ve bu ilanın Web sitesinde yayınlandığına ilişkin de günlük
gazetelerde duyuru yayınlatılabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 6 –
Adayların öncelikle; Tablo-1’de yer alan sınavlardan birine ait puanları sıralanarak, olmayan
adayların ise 5a’da tanımlanan mezuniyet notunun ait olduğu yüzlük dilim baz alınarak sıralama yapılır.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi
aşağıdaki gibi yapılır.
1. a şıkkında belirlenen sıralamaya göre genel puanı belirlenir.
2. Özel Yetenek sınavı belirlenen tarihlerde yapılır ve sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir
3. Adayın genel puanının % 60’ı ve özel yetenek sınav notunun %40’ı alınarak giriş puanı
oluşturularak sıralama yapılır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri bu esaslardaki asgari şartları
sağlamış olmak kaydı ile Sakarya Üniversitesi Senatosu’nun yetkisindedir.
Sakarya Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını
sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer
tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.

Türkçe Seviyesi
Madde 7 – TÖMER belgesi (ADP Seviye Karşılığı B1, B2, C1-YÖS Seviye Karşılığı B veya A) bulunmayan
adayların Türkçe seviyesini belirlemek için Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölüm Başkanlığınca Türkçe Testi
yapılır.
Türkçe testi sonucunda;
85-100 arası puan alanlar A (Türkçe’si yeterlidir, öğrenime başlayabilir),
70-84 arası puan alanlar B (Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlayabilir),
50-69 arası puan arasında alanlar C (Türkçe’si gelişebilir, öğrenime başlayabilir),
0-49 puan arasında alanlar F (Türkçe’si yetersizdir. TDBB tarafından açılan Türkçe Hazırlık sınıfında
bir yıl öğrenim gördükten sonra öğrenime başlayabilir) düzeyindedirler.

Türkçe Hazırlık Programı
Madde 8 – TÖMER belgesi bulunmayan ve Türk Dili Bölüm Başkanlığınca yapılan Türkçe Testi
sonucunda seviyesi F olan adaylar; bir yıllık sürede Sakarya Üniversitesi bünyesinde açılacak Türkçe
Hazırlık programı sonunda Türkçe düzeyini en az C’ye çıkarmak zorundadır. Bunu başaramayan
öğrenciler Sakarya Üniversitesi eğitim birimlerinde öğrenim hakkını kaybederler.

Öğretim Dili
Madde 9 – Öğretim dili Türkçe’dir.

Yabancı Dil Hazırlık
Madde 10 – Zorunlu yabancı dil (İngilizce-Almanca-Arapça) hazırlık gerektiren programlara kabul
edilip; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmayan
ve SAÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce-Almanca-Arapça)Yeterlik
sınavını başaramayan öğrenciler Sakarya Üniversitesi bünyesinde açılacak Yabancı Dil (İngilizceAlmanca-Arapça) Hazırlık sınıfına devam etmek ve bir yıllık süre sonunda yeterlik sınavını başarmak
zorundadır.

Değerlendirme ve Yerleştirme
Madde 11 –
1.Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Üniversitenin
ilan edilmiş kontenjanlarına başvuran adayların; o kontenjan için belirlenen YÖS, Ülkelerin kendi ulusal
sınavları, Uluslararası sınavlar, Üniversitemiz tarafından yapılan sınav veya Ortaöğretim not ortalamaları,
en yüksek 100 (Yüz) puan esas alınarak yüzlük sisteme çevrilir. Bu şekilde hesaplanan puanları ve
tercihleri dikkate alınıp değerlendirme yapılarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Eşitlik halinde yaşı
küçük olan, daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir.
2.Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile, Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvuran
adayların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu programların kendi esas ve usulleri gereğince
yapılır.

Ücret ve Maddi İmkan
MADDE 12 –
1. Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesinden sonra, Üniversitemizin bu miktarlar ile ilgili talebi
Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

2. Ayrıca, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının Ülkemizde yükseköğrenimlerini
sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları Üniversitemizce belirlenecek
maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

Kayıt
Madde 13 – Yapılan değerlendirme sonucu yerleştirilen ve kayıt hakkı kazanan adaylar, yapılacak ilan
metnindeki esas ve usuller, kendilerine gönderilecek kabul mektubu veya eşdeğer bir belge, kayıt tarihleri
ve ilgili mevzuat gereğince aşağıda yazılı belgeleri teslim etmek kaydı ile kesin kaydını yaptırır.
Kesin Kayıt için gerekli belgeler
1- Lise Diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
2- Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan yada ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi”.
3- Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan
onaylanmış Türkçe Çevirisi.
4- TÖMER Belgesi
5- Sınav Sonuç Belgesinin aslı.
6- Öğrenim meşruhatlı vize alınmış Pasaport Fotokopisi ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
7- Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği.
8- Maddi güvence (17/03/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Topl. “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin
Esaslar” gereği)
9- 12 adet 4.5x6cm ebadında fotoğraf. (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
10-Öğrenci Bilgi Formu (Çıktısı alınıp doldurulmuş, imzalanmış)
11-Öğrenim ücreti dekontu

Yetki
Madde 14 –
Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemizi seçmelerine imkan sağlamak
üzere Ülkemizi ve Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak, yurtdışı eğitim fuarlarına
katılmak ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Rektör oluru ile Üniversitemiz
bünyesinde “Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi” oluşturulur.
Üniversite Senatosu tarafından ülkelere göre belirlenen ve ilan edilen kontenjanlardan, tespit
edilen bazı ülke kontenjanlarına başvuruların alınması, başvuruların değerlendirilmesi, yerleştirme işlemi,
Türkçe düzeyi belirleme sınavı, Türkçesi yetersiz bulunanlara bir yıllık Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri
Üniversiteler arasında yapılacak protokol gereği bir başka Üniversite tarafından yürütülebilir. Adayın
kayıt işlemi ve programdaki eğitim-öğretimi yerleştirildiği kendi Üniversitesi tarafından yapılır.

Ek Hükümler
Madde 15 – Kesin kayıt yapılan öğrenciye; Sakarya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği ve Senato Esasları hükümleri uygulanır.
Madde 16 – Bu Yönergenin Kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda
Üniversite Senatosu; ilgili Kanun, Yönetmelik, Yükseköğretim Genel Kurul Kararları ve bu Yönerge
hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile gerekli düzenlemeler yapabilir. Ayrıca Üniversite Senatosu
uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Yürürlük
MADDE 17 – Bu Yönerge, Sakarya Üniversitesi Senatosunca kabul edilip Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – Bu Yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

