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1.BAŞVURU ŞARTLARI (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar) 

Kimler Başvurabilir? 

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 

almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri 

halinde verilen mavi kart 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’nu 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,başvurularının kabul edilmesi, 

b) Adaylardan 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

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), 

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 
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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 başvurularının kabul edilmemesi. 

2. KONTENJAN BELİRLEME  

Kontenjanlar;   

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları A-Genel İlkeler 2/b-c 

fıkraları gereği Üniversite Senatosu kararı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

onayına sunulur. (Yurtdışında öğrenim gören TC Vatandaşları, Uyruğundan biri TC olan TC 

Vatandaşları ve Mavi Kartlı adaylar için ilgili madde gereği Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği 

programlarında kontenjanların % 10’unun aşılamayacağı belirlenmiştir.)  

Kontenjanlara başvuru olmaması ve/veya yerleşen adayların kayıt olmaması nedeniyle boş kalan 

kontenjanların ek yerleştirme ile doldurulmasına Üniversite Senatosu tarafından karar verilir. 

Sakarya Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.   

3. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ   

(1) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde SAÜ internet sayfası üzerinden yapılır.  

(2) Başvuru sırasında öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri dolduracaklar, belgeleri sisteme 

yükleyeceklerdir.  

(3) Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce olmalıdır.  

(4) Değerlendirmede eksik bilgi ve/veya belgeye rastlanan adayın başvurusu iptal edilecektir.  

(5) Lise Mezuniyet Notu ile başvuracak adaylar mutlaka Lise Mezuniyet Notu’nu gösteren bir belge 

yüklemelidirler.  

(6) Online YÖS Sınavları ve Doğrulama Sayfası olmayan YÖS Sınavları ile başvuru kabul 

edilmeyecektir. 

(7) İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne başvuru yapacak 

olan adaylar istenen Dil Yeterlilik veya Muafiyet Belgesini yüklemelidirler. 

(8) Başvuru sırasında yüklenen belgelerin asılları kesin kayıt sırasında kayıt görevlilerine teslim 

edilecektir.  

(9) Her aday sadece bir başvuru yapabilir,  bu başvurusunda en fazla 3 bölüm tercih edebilir. Birden 

fazla başvurusu olduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.  

(10) Tüm işlemler Başvuru Sırasında oluşturulan Aday ID numarası ile yapılacak olup Aday ID 

belirtmeyen kişilerin talep ve soruları dikkate alınmayacaktır. 

(11) Tercih edilecek bölümlere ait özel koşullar ve açıklamalar Kontenjan Tablosunda yer almakta 

olup dikkatlice incelenmesi önerilmektedir.  
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4. GİRİŞ PUANI  

Kabul edilecek Sınav Türleri ve Taban Puanları Tablo 1/Tablo 2/Tablo 3/Tablo 4’te belirtilmiştir.  

 

Başvuran her adayın sınav/mezuniyet notu “100” üzerinden bir puana dönüştürüldükten sonra 

Başvuru türlerine göre (Tablo 1/Tablo 2/Tablo3/Tablo 4) yüzdelikleri alınarak Giriş Puanı 

hesaplanmış olur.  

 

Geçerlilik süresi: 

Aşağıdaki tablolarda belirtilen diploma ve lise bitirme sınavı statüsünde olan belgeler için süresiz, 
Üniversite Giriş Sınavı statüsündeki sınavlar için belge üzerinde belirtilmemiş  ise 2 yıldır. 

Tablo 1’ de belirtilen SAKARYA YÖS sınav puanının  %100’ü, alınır  

Tablo 1 

 

Tablo 2’ de belirtilen sınavların puanlarının %80’ı, alınır  

Tablo 2  

Sınav  Kabul Edilen Sınav  Açıklama  

ACT   ACT (American College Test) Sınavı  

Fen (Science), Matematik (Mathematics) alanlarında 36 

puan üzerinden toplam puan olarak 

Tıp ve Diş Hekimliği Fak. için en az 29 puan,  
Mühendislik-Mimarlık programları için en az 25 puan,   

Diğer Lisans programları için en az 23 puan,  

 Ön Lisans programları için en az 20 puan  

SAT 1   SAT 1   

“Evidence-Based Reading and Writing” ve “Math” 

testlerinin her birinden 

Tıp ve Diş Hekimliği Fak. için en az 640 puan, 

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 560 puan, 
Diğer Lisans programları için en az 480 puan, 

Ön Lisans programları için en az 320 puan 

GCE  
(A LEVEL  
SINAVI)  

GCE (A LEVEL SINAVI)  
 (Beklenen sonuçlar ile başvuru 

kabul edilmemektedir.)  

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 

konuda A seviyesi   

 

Sınav  Kabul Edilen Sınav  Açıklama  

SAKARYA 

YÖS  
Sakarya Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Sınavı (SAKARYA YÖS)  

Tıp ve Diş Hekimliği Fak. için en az 80 puan,   
Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 60 puan,   

Diğer Lisans programları için en az 50 puan,   

Ön Lisans programları için en az 40 puan  
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Tablo 3’ de belirtilen sınavların puanlarının %70’i, alınır.  

 

Tablo 3 

Ülke  Kabul Edilen Sınav  Açıklama  

Türkiye  

Üniversitemiz tarafından kabul edilen 

Türkiye'deki Diğer Yükseköğretim 

Kurumlarının Yaptığı (Online olmayan) 

YÖS Sınavları 

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85  puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 55 puan 

Almanya  Alman Bakaloryası (ABITUR)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en fazla 1,7 puan,  
Diğer Lisans programları için en fazla 2,5 puan,  

Ön Lisans programları için en fazla 3,0 puan  

Arnavutluk  
Merkezi Lise Bitirme Sınavı  

(Certificate of Maturity- 

Matura Shtetërore)  

 Mühendislik-Mimarlık programları için en az 8,5 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 7 puan, 

Ön Lisans programları için en az 6 puan  

Avusturya  
 Avusturya Matura Diploması    

(Matura Reifezeugnis)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en fazla 1,6 puan,  
Diğer Lisans programları için en fazla 2,2 puan, 

Ön Lisans için en fazla 2,7 puan 

Azerbaycan 
  Azerbaycan Ulusal Üniversite Testi   

TQDK   

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 595 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 490 puan,  

Ön Lisans programları için en az 420 puan  

Bosna 

Hersek   
Olgunluk Sınavı (Matura)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 4,25 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 3,5 puan, 

Ön Lisans programları için en az 3,0 puan  

Brezilya  

Üniversite Giriş Sınavı  
Ceticadoda Conclusao de Segunto  

Grau / Concurso Vestibular  
Secondary Education Conclusion 

Certificate  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 8,5 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 7 puan, Ön 

Lisans programları için en az 6 puan 

ENEM/Exame Nacional do Ensino  
Médio  

High School National Exam  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az % 85 başarı,  
Diğer Lisans programları için en az % 70 başarı, 

Ön Lisans programları için en az % 60 başarı  

Cezayir   
Cezayir Bakaloryası (Baccalaureate of 

Secondary Education)   

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,  

Ön Lisans programları için en az 12 puan  
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Ülke  Kabul Edilen Sınav  Açıklama  

Çad 
Çad Bakaloryası 

(Chad Baccalaureat)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,  

Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Etiyopya  
Üniversite Giriş Sınavı  

Ethiopian Higher Education Entrance 

Examination  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Endonezya  Ujian Akhir Nasional (UAN)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 51/60 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 42/60 puan,   

Ön Lisans programları için en az 36/60 puan  

Endonezya  
Endonezya Surat Keterengan Hasil 

Ujian Nasional (SKHUN) *  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Fas   

Fas Bakaloryası  
(Morocco Baccalauréat)  

   
Fransız Bakaloryası  

(French Baccalaureate)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,  

 Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Filipinler  

Üniversite Giriş Sınavı  
(National College Entrance Exam)  

Philippine Education Placement Test 

(PEPT)  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Filistin  
Orta Öğretim Mezuniyet Sınavı  

(Tawjihi)  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Fransa    Fransız Bakaloryası   

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,  

 Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Gine  
Gine Bakaloryası Gine 

Baccalaureat  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,   

Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Gürcistan  Gürcistan Ulusal Sınavı  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 425 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 350 puan,   

Ön Lisans programları için en az 300 puan  
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Ülke Kabul Edilen Sınav  Açıklama  

Hindistan  

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 
diploma notu (Higher  

Secondary School Certificates - Indian 
School Certificate (ISC) /  

Intermediate Certificate / Higher  

School Certificate / Higher Secondary  

Certificate / All India Senior School  

Certificate / Pre-University course - 
awarded on completion of Standard  

XII)  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az  70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Irak  
Irak Lise Diploma Derecesi 

(Baccalaureat Iraq)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 85 başarı,  

Diğer Lisans programları için en az 70 başarı, 

Ön Lisans programları için en az 60 başarı 

İran  KONKUR 

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,   

Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Karadağ  
Karadağ Lise Bitirme Sınavı  

(Maturski ispit / Diploma o završenoj 

srednjoj školi)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 4,25 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 3,5 puan, 

Ön Lisans programları için en az 3,0 puan 

Katar  
Merkezi Lise Bitirme Sınavı Al-Shahada-

Al Thanawiyya Al-Amma  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 85 başarı,  
Diğer Lisans programları için en az 70 başarı, 

 Ön Lisans programları için en az 60 başarı 

Kazakistan  
Kazakistan Ulusal Üniversite Testi 

Kazakhstan National Test (ENT)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 120/140 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 100/140 puan,   

Ön Lisans programları için 40/140 puan  

Kenya   
Kenya Eğitim Sertifikası Kenya 

Certificate of Education (KCSE)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az B+ seviyesi,   
Diğer Lisans programları için en az B- seviyesi,   

Ön Lisans programları için en az C+ seviyesi  

Kenya Kenya Lise Eğitim Sertifikası 

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az  70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Kırgızistan  

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı  
National University Entrance  

Examination  
(ORT)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 215/250 puan 
Diğer Lisans programları için en az 175/250puan 

Ön Lisans programları için en az 140/250 puan  

Kosova   
Kosova’da Yapılan Olgunluk Sınavı  

MATURA  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az % 85 başarı,  
Diğer Lisans programları için en az % 70 başarı, 

 Ön Lisans programları için en az % 60 başarı 

Libya  Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az % 85 başarı,  
Diğer Lisans programları için en az % 70 başarı, 

 Ön Lisans programları için en az % 60 başarı 
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Ülke  Kabul Edilen Sınav  Açıklama  

Makedonya  Merkezi Lise Bitirme Sınavı (Matura)  
Mühendislik-Mimarlık programları için en az 4,25 puan,  

Diğer Lisans programları için en az 3,5 puan,  

Ön Lisans programları için en az 3,0 puan 

Moritanya  Moritanya Bakaloryası   

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,  

 Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Moğolistan  
Merkezi Üniversite Giriş Sınavı 

(KONKUR General State Examination)  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 680/800 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 575/800 puan,  

Ön Lisans programları için en az 450/800 puan  

Moldova  Bakalorya Sınavı  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 8,5 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 7 puan,  

Ön Lisans programları için en az 6 puan 

Nijer  
Nijer Bakaloryası 

Nijer Baccalaureat  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan, 

  Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Nijerya  

Batı Afrika ülkelerinde yapılan  
Sertifika Sınavı West African 

Examinations Council (WAEC) veya  
West African Senior School  

Certificate Examination (WASSCE  

  

Mühendislik-Mimarlık programları için Altı konunun her 

birinden en az B2 seviyesi 

Diğer Lisans programları için  Altı konunun her birinden en 

az B3 seviyesi 

 Ön Lisans programları için Altı konunun her birinden en az 

C5 seviyesi 

Orta Afrika  Orta Afrika Baccalaureate  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,   

Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Pakistan  
Lise Bitirme Diploması  

(Higher Secondary Certificate -HSC 

Merkezi Sınav  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az  70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Somali  Somali Lise Bitirme Sınavı  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Somali-

Hargeisa  
Somali-Hargeisa Lise Bitirme Sınavı  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az A seviyesi,  
Diğer Lisans programları için en az B seviyesi,   

Ön Lisans programları için en az C seviyesi,  
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   Ülke  Kabul Edilen Sınav  Açıklama  

Sudan 
International General Certificate of 

Secondary Education /IGCSE  

Mühendislik ve Mimarlık Fak. için, en az üç tanesi alana uygun 

seçmeli dersler olmak üzere en az beş tanesinden A notu alma 

ve tüm derslerin ortalamasının en az A olması, 

 Diğer lisans programları için, en az üç tanesi alana uygun 

seçmeli dersler olmak üzere en az beş tanesinden B notu alma 

ve tüm derslerin ortalamasının en az B olması,  

Ön lisans programları için, en az üç tanesi alana uygun seçmeli 

dersler olmak üzere en az beş tanesinden B notu alma ve tüm 

derslerin ortalamasının en az B olması. 

Sudan  Sudan Lise Bitirme Sınavı  
Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   

Diğer Lisans programları için en az  70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Suudi 

Arabistan  

Merkezi Lise Bitirme Sınavı 

(Tawjihi)  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Kudrat Sınavı  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

 Tanzanya     ACSEE  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 9 puan,  
 Diğer Lisans programları için en az 7 puan,  

Ön Lisans programları için en az 5 puan  

Tunus   
Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education)   

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  
Diğer Lisans programları için en az 14 puan,  

Ön Lisans programları için en az 12 puan 

Ukrayna  
ZNO- Ukrainian External Independent  

Testing  

Mühendislik-Mimarlık programları için en az 170/200 puan,   
Lisans programları için en az 140/200 puan,  

Ön Lisans programları için en az 120/200 puan  

Ürdün   Tawjihi  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Yemen  Merkezi Lise Bitirme Sınavı  

Mühendislik-Mimarlık Programları için en az 85 puan,   
Diğer Lisans programları için en az 70 puan,   

Ön Lisans programları için en az 60 puan 

Yunanistan    Yunanistan Diploması  
Mühendislik-Mimarlık programları için en az 17 puan,  

Diğer Lisans programları için en az 14 puan,  

Ön Lisans programları için en az 12 puan 
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Tablo 4.’Te belirtilen mezuniyet puanlarının % 60’ı, alınır  

Tablo 4 

Mezuniyet Notları  Açıklama  

Lise Mezuniyet Notu  

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi % 100 başarı,   
Mühendislik-Mimarlık-Hukuk programları en az %100 başarı,  

Diğer Lisans programları % 85 başarı,  

Ön Lisans programları % 65 başarı  

      

  (Azerbaycan-Türkmenistan-Afganistan-Suriye Lise Diploması ile başvuru yapılamaz.)  

(Lise öğrenimlerinin tamamını Afganistan Maarif Okullarında tamamlayanlar başvurabilir) 
 

 Listede bulunmayan sınavlar ile başvuru olması durumda sunulan belgenin değerlendirilmesi ve 

kategorilendirilmesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  

 Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürlüğü, başka belge sunamayıp lise diploması ile başvuru yapan 

öğrencilerin diplomalarını değerlendirerek kabul mektubu verebilir.  

 

5. DEĞERLENDİRME   

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her program için kontenjan kadar asil ve kontenjanın iki 

katı kadar yedek aday belirlenir. 

Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci ilan edilerek kaydı yapılır. 

Bir programa yerleşen asil veya yedek listeden kayıt hakkı kazanan aday, tercihleri arasında bulunsa 

dahi bir başka bölümün asil ya da yedek listesinde yer alamaz.  

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri bu esaslardaki asgari şartları sağlamış 

olmak kaydı ile Giriş Puanı’na göre yapılır.   

Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda  

- Öncelikle yaşı küçük olan,   

- Daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir.     

 

Adaylar Yerleştirme sonuçlarına (asil-yedek kayıt hakkı kazanan) Uluslararası Öğrenci Takviminde 

belirtilen tarihlerde başvuru sayfalarından ulaşabileceklerdir. 

Kayıt hakkı kazanan adaylara kayıt tarihlerini bildiren davet mektupları hazırlanır. Adaylar davet 

mektuplarını başvuru sayfasından temin ederler. Takvimde belirtilen tarihlerde, aşağıda yazılı 

belgeleri teslim etmek kaydı ile kesin kaydını Uluslararası Öğrenci Ofisine yaptırırlar. Kayıt tarihleri 

içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar haklarını kaybederler.  
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ÖZEL YETENEK SINAVI  

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerine yapılan başvurular Sakarya Üniversitesi Özel 
Yetenek Sınavı Yönergelerindeki ölçütler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde değerlendirilir.  

a- Öncelikle adayın Giriş Puanı hesaplanır. 

b- Özel Yetenek Sınavları 100 üzerinden değerlendirilir ve özel yetenek sınavından 50 puan altında 
alan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. 

c- Adayın Giriş Puanının %30’u ve Özel Yetenek Sınavı Puanının %70’i alınarak yerleşme puanı 
oluşturulur. 

Tercihleri arasında hem Giriş Puanı ile hem de Özel Yetenek Sınavı Puanı ile öğrenci alan programlar 
olan aday tercih etmiş olduğu iki programa da yerleşebilir. Ancak yerleştiği programlardan sadece 
birine kayıt yaptırabilir. 

6. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  
Kayıtlar şahsen Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  

(Vekaletname ile kayıt yaptıracak olanlar, Ülkelerinden almış oldukları vekaletnameye Apostil Şerhi 

yaptırmalı veya T.C. Konsolosluklarından onaylatmalıdır. Onaysız vekaletname ile kayıt yapılmayacaktır.) 

18 yaşından küçük olanların kayıt olabilmeleri için Muvafakatname gerekmektedir.  

 

(1) Lise Diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan 

onaylanmış Türkçe Çevirisi.  

(2) TC uyruklu veya Çift uyruklu olan adayların, Öğrenim gördükleri kurumdan Lise öğrenimlerinin 

tamamını (Türkiye veya KKTC dışında) yabancı bir ülkede örgün olarak tamamladıklarını gösteren belge 

ve Lise öğrenimleri süresini kapsayan Yurtdışı giriş-çıkış belgesi sunması zorunludur. 

(3) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak «Denklik Belgesi”.  

(4) Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da 

Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi.  

(5)-SAT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıtlara kadar College Board’dan orijinal 

belgelerinin gelmemesi durumunda kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleri ile SAT College Board 

resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt 

hakları iptal edilecektir.  

-ACT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle ACT resmi 

sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt hakları 

iptal edilecektir.  

-GCE A Level ve IGCSE belgeleri ile başvuru yapan adaylar onaylı Sertifikalarını getirmelidirler ve kayıt 
esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle resmi web sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları 
istenecektir. Ayrıca söz konusu adayların başvuru sürecinde beyan ettikleri notların birebir aynı olması 
gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili adayların kayıt hakları iptal edilecektir.  

-YÖS Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların YÖS Sınavını gerçekleştiren Üniversitenin doğrulama 

sayfasından kontroller yapılacaktır.  Doğrulama sayfası olmayan ya da kayıt tarihlerinde doğrulama 

sayfası aktif olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.  

-WAEC Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt esnasında WAEC sınav giriş kartı yanlarında 

bulunması gerekmektedir.  
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(6)Türkçe Yeterlik Belgesi (Sınav Sonuç Doğrulama sayfası olmayan Merkezlerin Belgeleri kabul 

edilmeyecektir.) 

(7)Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır.  

 *Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir.   

 *Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır.  
 *Öğrenciler Ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya İl Göç İdaresinden öğrenebilirler.  

(8)Pasaport, Kimlik, Mavi Kart fotokopisi  

(9)Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  

(10)4 adet 4.5x6cm ebadında fotoğraf.  

(11)Öğrenim ücreti dekontu (Öğrenci İşlerinden alınacak numara ile Kampüs’teki banka şubesine 

yatırılacaktır.)  

*Adayın Başvuru ve/veya kayıt esnasında beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun 

tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.    

 

7. TÜRKÇE YETERLİLİK DÜZEYLERİ   

Eğitim - Öğretime başlamak için gereken Türkçe Yeterlilik Düzeyleri, Sakarya Üniversitesi Türk Dili 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ne göre 

uygulanmaktadır. 

 

Ara dönemde derse başlamak isteyen öğrenciler ile eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra kayıt 

olmuş Türkçe Yeterlilik Belgesi / Muafiyeti bulunan öğrencilerin, derse başlama kararı ilgili eğitim 

birimi tarafından verilir.  

 

Yıllık eğitim veren (Tıp-Diş Hekimliği) eğitim birimlerinde ara dönemde öğrenime başlanamaz. 

 

8. YABANCI DİL YETERLİK DÜZEYLERİ  
(İngilizce-Almanca-Arapça) 
 

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlar için 

•     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve 

    Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

•     Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 24. Maddesi 

•      Sakarya Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi 

hükümleri uygulanır. 

 

Türkçe dışında dil hazırlığı zorunlu olan programlara yerleştirilen öğrenciler, her dönem 
başlamadan önce açılacak yeterlilik sınavlarına girebilirler. Dönem başladıktan sonra yeterlilik 
sınavına girmek isteyen öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulunun uygun görmesi durumunda 
sınav hakkı verilir. 
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İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programlarına başvuru yapacak 
adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından birine sahip olması veya en az son üç yılında, öğretim dili 
olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam 
ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olması 
gerekmektedir. 

  

TOEFL IBT: 90 (120 puan üzerinden, geçerlilik süresi 2 yıl) 

PTE Akademik: 75 (90 puan üzerinden, geçerlilik süresi 2 yıl) 

IELTS : 6.5 (9 puan üzerinden, geçerlilik süresi 2 yıl) 

  

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavından Muaf Olanlar 

En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede 

o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu 

kurumlarda tamamlayanlar 

  

6569 Sayılı Kanun ile hazırlık öğrenim süreleri 2 yıl olarak belirlenmiştir. Tüm hazırlık öğreniminin 
(Türkçe ve İngilizce/Almanca/Arapça) belirlenen süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu 
süreler içinde hazırlık öğreniminde başarılı olamayanların kayıtları silinir.  

 

9. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

1) Öğrencinin üniversite e-maili, Uluslararası Öğrenci Merkezi internet sitesi ve sosyal medya 

hesapları, üniversitenin uluslararası öğrenciler ile iletişim ve tebliğ kanallarıdır. Öğrenciler bu 

kanallardan herhangi biri aracılığıyla yapılan tüm duyuru ve bilgilendirmelerden 

sorumludurlar.  

2) Öğrenciler kabul edildikleri programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde 

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortası başvurusunda bulunabilirler. Bu süre 

içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmayan öğrenciler için öğrenimleri 

süresince bir daha Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmaz.  

3) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla yükümlüdürler (Yabancı 

Uyruklu Kimlik Numarası vb.),  

4) İkamet izni almakla yükümlüdürler (öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay 

içerisinde),  

5) Aktif öğrenci olmak için kayıt yenilemek veya Sakarya TÖMER’de öğrenim görmek 

gerekmektedir.  Aktif olmayan öğrencilerin ikamet izinleri iptal edilmektedir. 

6) Öğrenim durumlarındaki değişiklikleri (Fakülte, Bölüm değişikliği vb) İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü’ne süresi içinde bildirmekle yükümlüdürler, 

7) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 10 gün içinde İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Ofisine bildirmekle yükümlüdürler,  
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8) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet izin belgelerinde yazılı 

müddetin sona ermesinden 60 gün önce ya da son güne kadar, öğrenimlerine devam 

ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yenisini almakla 

yükümlüdürler,  

9) İkamet izin belgelerinde veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara 

derhal müracaat ederek 10 gün içinde yenisini almakla yükümlüdürler,  

10) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, 

bu değişiklikleri 20 iş günü içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli İl Göç 

İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler.  

 

 

10. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUATLAR 

Bu esasların kabulüyle, 14.04.2022 tarih ve 613/3 sayılı Senato Kararıyla kabul edilen “Sakarya 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Esasları (Lisans-Ön lisans)” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 


