
MARDİN ARTuKLu üNivBnsirpsi
yuRT DIşINDAN öĞnnNci «anurü yöNrncnsi

giRil.Ici röıüvı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaç

Madde l- Bu yönergenin amact, Mardin Artuklu Üniversitesinin ön lisans ve lisans bölüm veya
programlarına kabul edilecek yurt dışından öğıencilerin başvuru, yerleştirme ve kayıt işlemlerine
ilişkin usul ve esaslan belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin stnav, kontenjan belirleme,
başvuru koşulları, tercih işlemleri, değerlendirme, yerleştirme, kayıt ve Türkçe yeterlilik
esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 'Yurt Dışından Öğrenci
Kabulüne İllşl<in Esaslar'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

a) Birim: Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı fakiilte, yüksekokul, meslek yüksekokulu
veya konservatuvarı,

b) Birim Kurulu: İlglll ranllte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konseryafuvar
yönetim kurulunu,

c) Program: Mardin Artuklu Üniversitesinin ilgili ön lisans ve lisans diploma
programlarrnı,

d) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Mardin Arhıklu Üniversitesi Senatosunu,

f) lÖlvlrn: Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Ögretimi AraştırTna ve
Uygulama Merkezini,

g) Uluslararası Öğrenci: Mardin ArnJklu Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans
programlannda öğrenim gören veya TÖMER'e devam eden T.C. Vatandaşlığı
bulunmayan, yabancı uynıklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T. C.
Vatandaşlığına geçen ve bu durumdaki çift uynıklu olanları veya T.C. vatandaşı olup
yurtdışında öffenim görmüş kişileri,

h) Koordinatör: Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Öffenci Koordinatörünü,
i) Koordinatörlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü,
j) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
k) MAUZEM: Mardin Artuklu Üniversitesi Uzakian Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
l) MAÜ-YÖS: Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı'nı,



m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder

iriNci nöı,üvı
Lisans ve Ön Lisans Programlarrna Kontenjan Belirleme,

Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

Kontenjan

Madde 5_ Üniversiteye kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanlan, koordinatörlüğün ve

ilgili birimlerin görüşü alınarak varsa özel koşullar ile birlikte Senato tarafindan belirlenir ve
yÖK'e bildirilir. Teklif edilen kontenjanlar, Yükseköğetim Kurulu tarafindan karara bağlanarak

ilan edilir.

Madde 6_ Bölümlere ve programlara aynlan kontenjanlann boş kalması halinde, bu kontenjanlar

için ek yerleştirme yapılabilir. Senatonun uygun görmesi halinde boş kalan kontenjanlar diğer

bötüm ve programlara aktanlabilir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk faktiltelerinin

kontenjan aktanmlan ise YÖK karan ile yapılabilir.

Başvuru

Madde 7- Başvurusu kabul edilecek adaylar şunlardır:

Lise son sınıfta olmalan veya mezun olmaları koşuluyla;

a) Yabancı uynıklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Ttirk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Ttirk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan

çocuklannın Türk Vatandaşlığı Kanunu uyannca aldığı Tanınan Haklann

Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklannı belgeleyenler,

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

geçenlerin ve bu durumdaki çift uyruklulann,

d) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede

tamamlayanlar,

e) KKTC uyruklu olup burada ikamet eden ve orta öğretimin tamamını burada

tamamlayan General Certifıcate of Education Advanced Level (GCE AL) sınav

sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yıllan arasında diğer ülkelerdeki orta öğretim

kurumlanna kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL smav sonuçlanna sahip olan veya

olacak olanlar.

Madde 8- Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar şunlardır:

a) T.C. uyruklu olup orta öğeniminin tamamrnı Tiirkiye'de veya KKTC'de
tamamlayanlar,

b) KKTC uynıktu olanlar (7. Maddenin e bendindeki şartlan taşıyanlar hariç),

c) 7. Maddenin c bendinde tanımlanan çift uyruklulardan ilk uynığu T.C. olanlar,

d) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Tiirkiye'de bulunan

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uynıklular.



Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Srnavı (MAÜ-YÖS)

Madde 9- Ivlardiıı Artı-ıklu Üııiversitesi Yalıaııcı Öğrenci Sınaı,ları. ihtiyaç üzerine MAÜ-YÖS
I-Iazıdaına ve Yiiriitnıe Konıisyonun teklitl ve Rektör'üın olrıru ile gerçekleştirilir. Çeşitli kurum

ı,e krınıluşlar ile yapıtaıı r,e Üniversite yöııetim krırulu taraflından oıraylanaır protokoller üzeriıre

Rektör'iin cılunı ile MAÜ-YÖS gerçekleştirilebilir. Sınav başvuru tarihleri, stnavm yapılış şekli,
içeriği ve sınav tarihi Koordinatörlüğün web sayfasında ilan edilir.

Sorunların hazırlanması, stnavııl gerçekleştirilınesi ve sonuçlarının ilanı _sibi MAÜ-YÖS
ile ilgili ttiın iş ve işlenılerMAÜ-YÖS i-Iazırlaına ı,e Yi.iri,itnıe Konıisyonu tarafından yürütülür.

MAÜ-YÖS sonuçlan, snav sonuçlannın ilanını izleyen iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuçlanna

itiraz Koordinatörlüğe yazıIı olarak veya mail yoluyla sonuçlann ilanından itibaren beş (5) iş
günü içinde yapılır. MAÜ-YÖS ücretinin ne kadar olacağı, her yıl Mardin Artuklu Üniversitesi
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

MAÜ-YÖS, yılda bir kez yapılır. Ancak MAÜ-YÖS Hazırlama ve Yürütme Komisyonun teklifi
ve Senatonun onayı birden fazla sınav yapılabilir. Sınav başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli,
içeriği ve sınav tarihi Koordinatörlüğün web sayfasında ilan edilir.

MAÜ-YÖS, MAÜ-YÖS Hazırlama ve Yiirütme Komisyonu tarafindan yürüttilür. Sınav

sorulannın hazırlanmast, sınavın koordinasyonu ve sonuçlann ilanlan komisyon tarafindan

gerçekleştirilir. MAÜ-YÖS sonuçlan, sınav sonuçlannın ilanını izleyen iki yıl için geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz Koordinatörlüğe yazılı olarak veya mail yoluyla sonuçların ilanından

itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır. MAÜ-YÖS ücretinin ne kadar olacağı, her yı[ Mardin
Artuktu Üniversitesi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 10_ MAÜ-YÖS Hazırlama ve Yürütme Komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu üyelerin beşi

doğal üyedir, diğer iki üye ise Rektör tarafindan 2 yıllığına görevlendirilir. Komisyonun doğal

üyeleri;

a) Rektör veya Rektör tarafından yetkilendirilen bir rektör yardımcısı,

b) MAUZEM Müdürü,
c) TÖMER Müdürü,
d) Koordinatör,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanıdır.

Tercih ve Yerleştirme

Madde 11_ Üniversitenin bötüm ve programlanna yerleştirmede MAÜ-YÖS puanı esas alınır.

MAÜ-YÖS yerleştirme sonuçlanna göre boş kalan kontenjanlara sırasıyla a) Türkiye'deki diğer

yükseköğretim kurumlan tarafindan yapılan YÖS puanlan, b) Türkiye dışındaki ülkeler

tarafindan yapılan ve üniversiteye giriş sınavı niteliği taşıyan smav sonuçlan ve c) Oıtaöğretim

mezuniyet puantna göre yerleştirme yapılır.

Madde 12- Başvuru için geçerli olan sınav ttirleri ve puanlan ilan metninde belirtitir. Lise
bitirme düzeyindeki sınavların (Abitıır, International Baccalaureate vb.) geçerlilik siiresi sınırsız;

i.iniversiteye giriş tiiründeki sınavların (YÖS, SAT vb.) geçerlilik süresi ise iki yıldır.

Başvuru Kabul ve Kayıt



Madde 13- Uluslararasr öğencilerden alınacak ögrenim ücreti, her yıl Senato tarafından

belirlenir. Üniversiteye kabul edilecek olan uluslararast öğrenci başvurulannın değerlendirilmesi,

bölüm ve programlara yerleştirilmeleri ve kayıt işlemleri Koordinatörlüğün organizasyonunda

gerçekleştirilir.

Kesin Kayıt

MADDE 14_ Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri ilgili birime

teslim etmeleri durumunda, kayıtlan akademik takvime göre yapılır.

a) YÖS Sonuç belgesi (sınava girilmiş ise),

b) Lise Diploması (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya

Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek),

c) Lise Not Döktimü BelgesiA.{ot Belgesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye

Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek),

d) Türkiye'deki liselere denk bir orta öğetim kurumundan mezun olunduğuna dair

denklik belgesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden, Konsolosluğundan

veya Milli Eğitim Bakanlığından alınmış denklik belgesi),

e) Öğrenim meşruhatlı pasaport (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyfüelçiliğinde veya

Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek),

0 İkamet tezkeresi (Kesin kayıt tarihinden itibaren 45 gün içinde teslim edilmelidir)

g) 3 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve 4,5x6 cm ölçülerinde),

h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,

i) YükseköSenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkAnı olduğuna dair belge,

Madde 15_ Özel Yetenek Sınavı ile ögrenci alınan bölüm ve programlara yerleşen uluslararası

öğrenciler, ilgili birim tarafindan yapılacak olan Özel Yetenek Sınavında başanlı olmak

zorundadırlar.

Madde 16_ Başvuru, değerlendirme ve yerleştirTne sonuçlan, koordinatörlüğün resmi web

sayfasında ilan edilir ve adaylara aynca tebligat yapı|maz.

Madde 17_ Kesin kayıtlar, resmi web sayfasında ilan edilen tarihler arasında ilgili birimlerce

yapılır. Siiresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler, kayıt hakkından feragat etmiş sayılır.

Madde 18_ Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde eksik, hatalı, tahrif edilmiş ve sahte evrak

ibraz ettiği tespit edilenlerin kayıtlan yapılmış olsa bile işlem iptal edilerek haklarından yasal

işlem başlatılır.

üçüNcü göLüıvI

Türkçe Yeterlilik Düzeyi ve Eğitim-Öğretime Başlama

Madde 19_ Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen öğrencilerin, öSenimlerine

başlayabilmeleri için Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinin veya Yunus

Emre Enstittisü'nün yapmtş olduğu Türkçe yeterlilik sınavlanndan birinde en az Cl dtizeyinde

puan almış olmalan gerekmektedir. Tür§e yeterlilik düzeyini bu belge ile ibraz eden adaylar

kayıt tarihinden itibaren yerleştirildikleri programlarda eğitim- öğretime başlarlar.

Türkçe eğitim veren programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptırdığı tarİhte Türkçe yeterlilik

düzeyine sahip olmayan öffencilerin, TÖMER'e kayıt yaphnp yeterli Türkçe düzeyi belgesini



alabilmeleri için kayıtları l yıl süreyle dondurulur. Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 yıl içinde
yeterli Türkçe düzeyine sahip olduğunu belgelemeyen öğencilerin üniversite ile ilişikleri
Koordinatörlüğün teklifi ve Senato kararı ile kesilir. Ortaöffetimini T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı liselerde tamamlayan adaylarda ve öğretim dili Türkçe olan bir ortaöğretim

kurumundan mezun olduğunu belgeleyen adaylarda Türkçe yeterlilik düzeyi aranmaz.

Madde 20- Öğretim dili Türkçe ile beraber belirli bir yabancı dil olan bölümlere kayıt yaptıran

öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte TÖMER'e devam edebilirler. Yabancı dil
eğitimi tamamlandıktan sonra talep edilmesi halinde Türkçe öğrenimi için bu öğrencilere l yıl ek
süre verilir.

Madde 21- Öğetim dili Türkçe olmayan bölümlerde öğrenime başlamak için Türkçe yeterlilik

şartı aranmaz. Ancakbu bölümlere kayıt yapan ögrencilerin, kayıt tarihinden itibaren 2 yıl içinde

Türkçe yeterlilik düzeylerini belirten belgeyi ilgili birime lbraz etmeleri gerekir.

Madde 22- Öğ,retim dili Türkçe olmayan bölümlere kayıt yaphrmak isteyen öğrencilerin, o dile
ait ulusal/uluslararası yeterlilik belgelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterlilik
belgesi bulunmayan öğencilerin, Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girip başanlı olmalan
gerekmektedir. Başanlı olmayan öğrenciler ilgili bölümün hazırlık sınıfina devam ederler.

»önnüNcü nöı,üvı

Çeşitli ve Son Hükümler ile Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 23- Bu Yönergede hüktim bulunmayan hallerde, Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Egitim-Ögretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin eğitim-öğretim yönetmeliği,

Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimin yönetim ve birim kurulu kararları uygulanır.

Madde 24- "Mardin Artuklu Üniversitesi Yurt Dışından Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul
Yönergesi" yürürlükten kaldınlmıştır.

Madde 25- Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafindan kabut edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

Madde 26- Bıı Yönergede bulunan hükiimler Mardin Arh]klu Üniversitesi Rektörü tarafindan

yürüttilür.


