ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim
programlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvuru, kayıt ve
kabullerine ilişkin esasları düzenler ve kapsar.
Dayanak
Madde 2: Bu Yönerge, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
maddesine, 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Kanuna, 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğe ve Yükseköğretim Genel Kurulunun
13.02.2013 tarihli ve 1177 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Yurtdışından Öğrenci Kabulüne
İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergede geçen;
1) Üniversite: Uluslararası Antalya Üniversitesi’ni,
2) Mütevelli Heyeti: Uluslararası Antalya Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni
3) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü’nü,
4) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosu’nu,
5) Üniversite Yönetim Kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
6) Kabul Komisyonu: Başvurulara ilişkin değerlendirmeyi yapacak komisyonu,
7) Uluslararası Öğrenci Ofisi: Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde kurulan ve
işbu Yönergenin 4 üncü maddesindeki görevleri yerine getiren Ofisi,
8) ISAT: Uluslararası Antalya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı olan
“International Students Admission Test” i

9) Öğrenim vizesi: Türkiye'ye öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilere,
hudut kapılarından veya Dış Temsilciliklerimizden verilen vizeyi,
10) TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni
11) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu
12) ÖSYM: TC Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
13) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Öğrenci Ofisi, Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarının ve
Bursların Belirlenmesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi
Madde 4: Üniversite bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisin
amacı; tüm eğitim birimleriyle işbirliği içinde çalışarak uluslararası öğrenciler için tanıtım,
başvuru, kabul ve kayıt sürecinde gelen öğrencilere yardımcı olmanın yanı sıra adaylarla
iletişimin sağlanması ve kabul edildikten sonraki rehberlik hizmetleri görevlerini de yerine
getirir.
Kontenjanların ve bursların belirlenmesi
Madde 5: (1) Üniversitenin yükseköğretim programlarının her biri için yurt dışından kabul
edilecek öğrenci kontenjanı Senato kararı ile belirlenir, YÖK onayı ile kesinleşir
Kontenjanlar, ÖSYM tarafından hazırlanan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci
Kılavuzunda ilan edilir.
(2) Kabul edilecek adaylara tahsis edilecek bursların miktarları, her akademik yıl için
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(3) Üniversitedeki ilgili programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde,
açık kalan kontenjanlar, Senato kararıyla fazla talep olan diğer program kontenjanlarına
aktarılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uluslararası Öğrenci Başvurusu, Kabulü, Değerlendirme ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
Başvuru Koşulları
Madde 6: (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) 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’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin
/ bu durumdaki çift uyrukluların
i) 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”
ii) 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,
d) f) 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,
(2) Adaylardan

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
b) 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),
c) 1. maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(1. maddenin d bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
d) 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),
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 1. maddenin b bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
başvurularının kabul edilmemesi,
(3) Yurt dışında öğrenim görülen liseler tarafından verilen diplomalarda, Türk liselerinden
alınan diplomalara denk olması koşulu aranır.
(4) Uluslararası Antalya Üniversitesi Öğrenci Kabul Sınavından (ISAT) kabul için gereken en
az puanı almak
(5) Adayların, Ulusal ve uluslararası lise diplomaları, bitirme sınavları ve giriş sınavları ile
ilgili Ek-1’de belirtilen koşullardan herhangi birini sağlamaları koşuluyla başvuruları
kabul edilir.
Ulusal ve Uluslararası Lise Diplomaları, Bitirme Sınavları ve Giriş Sınavları
Madde 7: (1) Uluslararası Antalya Üniversitesi lisans programlarına başvuru için Ek1’de listelenen başarı kriterlerinden hangilerinin geçerli olacağı ve alınması gereken en az
puanlar kabul komisyonunun önerisi üzerine Senato onayıyla belirlenir. Ek-1’deki tabloda
düzenlenen sınavların taban puanları Senato kararı ile değiştirilebilir.
(2) Üniversiteye giriş sınavı statüsünde bulunan sınavların (SAT, ACT, GCE, vb.) geçerlik
süreleri, sınavların alınmasından itibaren iki yıldır. Lise bitirme sınavı statüsünde bulunan

sınavların (Abitur, IB, GCE, Tawjihi vs.) ise geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama
yoktur.
Uluslararası Antalya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı
Madde 8: (1) Ek-1’de belirtilen sınavlardan birine girmemiş, girdiği sınav sonucu eğitim
bursu için yeterli değerlendirilmeyen veya kabul komisyonunun gerekli gördüğü hallerde aday
öğrenciler üniversite tarafından hazırlanan “Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavına” girebilirler.
(2) Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavları ile sınav takvimi, sınavın yapılacağı yer, sınava
girecek adaylar, sınavların değerlendirilmesi, kabul için alınması gereken en az puanlar gibi
yöntemler, kabul komisyonu tarafından belirlenir. Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı yazılı
sınav ya da elektronik ortamda, mülakat veya test şeklinde uygulanabilir. Bu sınavın geçerlik
süresi iki yıldır.
Başvuru, Değerlendirme ve Kabul
Madde 9: (1) Adaylar başvurularını elektronik ortamda, akademik takvimde ilan edilen
başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, üniversitenin internet sitesindeki
ilgili kısım üzerinden yaparlar;
a) Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu,
b) Yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
c) Lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,
d) Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren transkript belgesi,
e) Üniversitece kabul edilen sınav sonuç belgelerinden herhangi birisi,
f) Eğer var ise İngilizce yeterliğe ilişkin üniversitece kabul edilen sınav sonuç
belgelerinden herhangi birisi,
g) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası,
h) Niyet Mektubu ( En az 250 kelime)
(2) Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları
dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.
(3) Uluslararası öğrencilerin başvurularını değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini
kesinleştirme amacıyla, Senato tarafından “Kabul Komisyonu” oluşturulur.
(4) Başvuru koşullarını taşımayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak süresi
içinde sağlayamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan

sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz. Başvuru koşullarını
sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
(5) Başvuru belgeleri değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.
(6) Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya
Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir
tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal
edilir, üniversiteye kaydı yapılmış ise yapılan kayıt geçersiz sayılır.
(7) Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda,
telefonla veya yüz yüze yapılacak mülakat için davet edilebilir. Yüz yüze mülakatlar,
üniversitenin kampüsünde yapılabileceği gibi yurt içinde veya yurt dışında bulunan şehirlerde
de yapılabilir. Davet edildiği halde mülakata katılmayan adaylar başvurudan vazgeçmiş
sayılır.
(8) Başvurular, kabul komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede adayların sınav
sonuçları, lise diploma not ortalamaları, ders başarıları, İngilizce ve/veya Türkçe yeterlik
düzeyleri ve mülakat sonuçları dikkate alınır. Kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar
tespit edilir. Yerleştirme listesi Kabul Komisyonunun onayı ile kesinleşir.
(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, ayrıca Üniversite
tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
(10) 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 kontenjanının 1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim
yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer belge düzenlenebilecektir.
Burs
Madde 10: (1)Başvurulması halinde Liste 1’ deki öğrenci kabul kriterlerinin yanı sıra
uluslararası testlerdeki skorlar baz alınarak öğrencinin not durumuna göre uluslararası öğrenci
kabul komisyonunca belirlenen oranda burs verilir.
Sonuçların Duyurulması ve Kayıt
Madde 11: (1) Yükseköğretim programlarına kabul edilen adaylara Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından elektronik posta yoluyla kabul yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini
beyan etmeleri istenir. Kayda geleceklerini beyan eden adaylara öğrenim vizesi alabilmeleri
için resmi kabul mektubu gönderilir.

(2) Belirtilen süre içinde kayıt niyetini bildirmeyen veya kayıt niyeti olumsuz olan adayların
yerine yedek listedeki adaylara kabul teklifi yapılır.
(3) Kabul edilen adaylar, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, aşağıdaki belgelerle
Üniversiteye şahsen kayıt yaptırırlar:
a) Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici
mezuniyet belgesi aslı,
b) Yurt dışından alınan lise diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığından veya
ülkelerindeki Türk Büyükelçiliğinden alacakları lise denklik belgesinin aslı,
c) Başvuru sırasında sunulan sınav sonuç belgesinin aslı,
d) Başvuru sırasında İngilizce yeterliğe ilişkin sunulan sonuç belgesinin aslı,
e) Pasaportun aslı,
f) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde
yoksa en yakın) T.C. Konsolosluğundan alınmış “Öğrenim Meşruhatlı Vize”
g) Yapılan ilk ödemeye ait banka dekontu veya Mali İşler Müdürlüğünden onaylı tahsilat
belgesi,
h) Son altı ay içinde çekilmiş, kişinin kolayca tanınmasını sağlayacak 4,5 cm x 6 cm
ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf.
Öğrenim Ücreti ve Güvence
Madde 12: (1) Uluslararası Antalya Üniversitesinde öğrenim ücrete tabidir. Ücretler her yıl
mütevelli heyeti tarafından belirlenerek Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir.
(2) Üniversite, gerekli gördüğünde yurt dışından gelecek öğrencilerden öğrenim ücretini
istenen koşullarla ödeyebileceğini gösteren nakdi veya farklı türden bir teminat isteyebilir.
Öğrenim Vizesi
Madde 13: (1) Üniversiteye kayıt yaptırmak için öğrenim vizesi şarttır. Öğrenim vizesi, TC
Büyükelçilik veya Konsolosluklarından alınır. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten
ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan adayların kendileri
sorumludur.
(2) Durumları aşağıda açıklanan ve kayıt esnasında bunu belgeleyen uluslararası adaylar,
öğrenim vizesi almadan da Üniversiteye kayıt yaptırabilirler;
a) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan

çocuklarının aldığı 5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin
belgeye sahip olanlar,
b) Diplomatik pasaportu olanlar,
c) Anne veya babasının Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunanlar,
d) Orta veya yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamış olup ikamet süresinin bitiminden
itibaren bir yıldan fazla geçmemiş olanlar,
e) Geçerlik süresi dolmamış ikamet tezkeresine sahip olanlar.
Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi ve Sağlık Sigortası
Madde 14: (1) Öğrenim vizesi ile yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler aşağıdaki tezkere
işlemlerini yapmakla yükümlüdürler:
a) Kayıt işlemlerini tamamlar tamamlamaz, Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten en geç bir
ay içinde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresine başvurmak
b) Antalya dışından alınan ikamet tezkeresi olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt
işlemlerini tamamlar tamamlamaz ikamet dosyalarını diğer ilden Antalya’ya taşımak,
c) Öğrenime devam eden öğrenciler, ikamet tezkerelerinde belirtilen sürenin sona
ermesinden itibaren on beş gün içinde, ikametlerini uzatmak,
d) İkamet tezkerelerini kaybeden öğrenciler, bu durumlarını derhal İl Emniyet
Müdürlüğüne bildirmek ve on beş gün içinde yenisini almak.
(2) İkamet tezkeresi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek
maliyetlerden öğrenci sorumludur. Tezkere alındıktan sonra, ilgili sayfaların kopyası öğrenci
tarafından Üniversiteye teslim edilir.
(3) Uluslararası öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası
kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Dili ve Eğitim-Öğretim
Öğretim Dili
Madde 15: (1) İngilizce programlarına yerleştirilen öğrencilerin İngilizce düzeyi ile Türkçe
yürütülmekte olan programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe düzeyi, Üniversitenin

düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir dil
sınavının (TOEFL, TÖMER, vb.) sonucuna göre belirlenir. Dil yeterlik sınavında başarısız
olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler
kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlar.
(2) Zorunlu yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi
“Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı
Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.
Eğitim-Öğretim
Madde 16: Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili konularda
“Uluslararası Antalya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”,
ilgili birimin Yönerge hükümleri ve Senato kararlarına tabidirler ve dönemlik ders kaydını
yaptırmak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 17: Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda; Üniversite Senatosu ilgili Kanun,
Yönetmelik, Yükseköğretim Genel Kurul Kararlarını göz önünde bulundurarak gerekli
düzenlemeleri yapabilir.
Yürürlük
Madde 18: Bu Yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 19 - Bu Yönerge’nin yürürlüğe girmesi ile Mütevelli Heyeti’nin 30.09.2016 gün
16/53 sayılı kararı ile kabul edilen Yönerge yürürlükten kalkar.
Yürütme
Madde 20: Bu Yönerge hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü yürütür.

