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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin, Adnan Menderes 

Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarını 
belirlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü 

düzeyinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar. 
 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 27/1/2010 

tarih ve 383-3269 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm enstitü, fakülte, konservatuar, 

yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 
b) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 
c) Öğrenci işleri:  Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 
ç) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü, 
d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, 
e) TC: Türkiye Cumhuriyetini, 
f) ADÜ TÖMER: Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 
g) Online (çevrimiçi) ADÜYÖS Sınavı: Adnan Menderes Üniversitesi tarafından, önlisans ve 

lisans programlarına başvuran adayları değerlendirmek üzere çevrimiçi olarak yapılan Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Seçme Sınavını, 

ğ) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, 
h) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye 

Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan, 
uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayan öğrenci adayını 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt 

 
Başvuru ve gerekli belgeler 
MADDE 5- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Senato tarafından belirlenen tarihlerde 

Üniversitenin web sayfasında duyurulur. 
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(2) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde önlisans ve lisans programları için Rektörlük 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve lisansüstü programlar için ilgili enstitü müdürlüğüne çevrimiçi (on-
line) olarak yapılır. Sadece önlisans ve lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme işlemlerinin 
yapılabilmesi için başvuru ilanında belirtilen tarih ve saatte Online (çevrimiçi) ADÜYÖS sınavına 
girmesi gerekmektedir. Online (çevrimiçi) ADÜYÖS sınav sonucu 100 üzerinden en az 50 olan 
adayların yerleştirme işlemleri, işbu maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartlar dâhilinde gerçekleştirilir. 

(3) Önlisans ve Lisans programları için Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede, Ek 
1’de gösterilen sınav puanı ve diploma notu, alanı ile ortaöğrenimden mezun olduğu ülke dikkate alınır. 
Lisansüstü programlar için Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede ise öğrencinin diploma 
notu, alanı, lisansüstü derecelerine başvurularda dikkate alınacak sınav ve taban puanları ve 
yükseköğrenimden mezun olduğu ülke kriterleri göz önünde tutularak ilgili enstitü yönetim kurulu 
tarafından yapılır. Bu sınavlardan Üniversiteye giriş statüsünde olanların geçerlilik süresi iki yıldır.  

(4) Başvurular, web sitesinden çevrimiçi (on-line) başvuru formu doldurularak aşağıdaki 
belgelerin Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmesi ile yapılır: 

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,  
b) Transkript (Not Durum Belgesi),  
c) Online (çevrimiçi) ADÜYÖS sınavı için başvuru ücretinin ilgili banka hesabına yatırıldığını 
gösteren banka dekontu, 
d) Sınav sonuç belgesi (varsa),  
e) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası, 
f) Türkçe Yeterlik Düzeyi Belgesi (varsa), 
g) Son bir yıl içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
(5) Başvuracak Adaylar: 
A) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların mezun durumda olmaları, 

önlisans ve lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların 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 

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 nci 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 
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liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, 
başvuruları kabul edilir. 

B) Adaylardan başvurusu kabul edilmeyecek olanlar aşağıda belirtilmiştir: 
1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların,  
2) 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),  

3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 
uyrukluların, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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 TC uyruklu olan veya bu maddenin 5 inci fıkrasının A bölümünün 2 nci 
alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,  
 

Başvuru için asgari taban puanlar ve koşullar 
MADDE 6-  
(1) Önlisans ve lisans programlarına başvuran adayların Online (çevrimiçi) ADÜYÖS 

sınavına girmeleri gerekmektedir, 
(2) Adaylardan başvuru için Ek 1’de yer alan asgari taban puanlar ve koşullar aranır.  

 
Başvuruların değerlendirilmesi 
MADDE 7- (1) Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, 

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına 
alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları Senato tarafından belirlenir. 

(2) Önlisans ve lisans programlarına başvuran Aday öğrencilerin ön kayıt gerçekleştirmek 
suretiyle sisteme kaydolmasının ardından Online (çevrimiçi) ADÜYÖS sınavına girmelerinden sonra 
100 puan üzerinden en az 50 puan alan adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme 
işlemleri, öğrencinin diploma notu, alanı, Ek-1’de yer alan sınavlar ve ortaöğrenimden mezun olduğu 
ülke kriterleri göz önünde bulundurularak Senato tarafından oluşturulan Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Kabul Komisyonu tarafından; lisansüstü programlarına başvuran adayların yerleştirme işlemleri ise 
öğrencinin diploma notu, alanı, lisansüstü derecelerine başvurularda dikkate alınacak sınav ve taban 
puanları ve yükseköğrenimden mezun olduğu ülke kriterleri göz önünde tutularak ilgili enstitü 
yönetim kurulu tarafından yapılır. 

(3) Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 
(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 
(5) Başvuru koşullarını taşımayan veya eksik evraklı adayların başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz. 
6) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya 

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp, Diş 
Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlar için üniversite talep ettiği takdirde; aynı 
üniversitenin diğer program kontenjanlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 
Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın 2 nci maddesinin b bendindeki kontenjan belirleme 



4 
 
 
 

sınırlarını aşmamak şartıyla Senato tarafından aktarılabilir, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk 
programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir. 

(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların 
değerlendirilmesi, ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvarın özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul 
yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. 

Sonuçların duyurulması ve kayıt 
MADDE 8- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. 
(2) Önlisans ve lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük, lisansüstü 

programlarına kayıt hakkı kazanan adaylara ise ilgili enstitü müdürlüğü tarafından bir kabul mektubu 
gönderilir. 

(3) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adayların kayıtları, Üniversite web sayfasında 
ilan edilen tarihlerde öğrencinin yerleştirildiği birim tarafından, lisansüstü programlarına yerleşen 
adayların ise ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılır. 
 

Kayıt için gerekli belgeler 
MADDE 9- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adaylar için lise diploması veya mezuniyet 

belgesinin aslı ve lise diploması veya mezuniyet belgesinin Türk liselerinden alınan diplomalara denk 
olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye 
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak "Denklik Belgesi", 

b) Lisansüstü programlarına yerleşen adaylar için lisans diplomasının aslı. Lisans diploması 
denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan 
diğer koşulları da sağlamak zorundadır.  

c) Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı, 
ç) Sınav sonuç belgesinin aslı,  
d) Lisans eğitiminde Öğretim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Yeterlik Düzeyi 

Belgesi, öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce Dil Belgesi (varsa), 
e) Pasaportun aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı fotokopisi, 
f) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
g) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. 

 
Türkçe yeterlik düzeyleri  
MADDE 10- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: 
C Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 
B Düzeyi: Türkçe düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları 

almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C yapmak zorundadır. 
A Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin 

kayıt yaptırır, Türkçe öğrenimi görmek üzere bir yıl izinli sayılır, Türkçe düzeyini C veya B düzeyine 
çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. 
Lisansüstü programlara yerleşen adaylardan Türkçe düzeyi yetersiz öğrenciler; Doktora öğrenimine 
başlayacaklarsa yeterlik sınavına kadar, Yüksek Lisans öğrenimine başlayacaklarsa tez aşamasına 
kadar Türkçe seviyelerini B ve C seviyesine çıkarmak zorundadır. 

(2) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlik 
düzeyine ilişkin belge sunamayan adaylar ile düzeyi B veya A olan adaylar, seviye tespit veya seviye 
yükseltmek amacıyla Türkçe Yeterlik Sınavına alınır. 
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(3) Türkçe yeterlik düzeyleri ADÜ TÖMER tarafından eğitim-öğretimin başladığı ilk haftanın 
sonunda yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. 

(4) Üniversitenin tamamen yabancı dille eğitim yapan bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerde 
Türkçe yeterlik şartı aranmaz. 

(5) Türkçe yeterlik düzeyi A olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl 
izinli (Lisansüstü öğrenciler hariç) sayılmaları kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca karara 
bağlanır. Bir yılın sonunda C veya B düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlardan önlisans ve lisans 
programlarına başvuranlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan kayıtlı bulunduğu fakülte 
dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne, lisansüstü programlarına başvuran adaylar ise ilgili enstitü 
müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda C veya B düzeyi Türkçe yeterlik belgesini 
sunamayan veya ADÜ TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı 
olmayanlar, Türkçe yeterlik düzeyini C veya B düzeyine çıkarmadan öğrenime başlayamaz.    

(6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği 
ADÜ TÖMER tarafından belirlenir. 
 

MADDE 11-  (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, 
Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen ya da kısmen 
yabancı dille öğretim yapılabilir. 

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte, 
konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak 
zorunlu yabancı dil dersleri ile ikinci yabancı dil derslerinde ve yabancı dil hazırlık sınıflarında 
“Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi” hükümleri uygulanır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yönergede hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12- (1) Eğitim öğretimle ilgili konularda önlisans ve lisans programlarına kayıtlı 

yabancı uyruklu öğrencilere, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği, 
lisansüstü programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 

Yürürlük  
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK 1 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGUN GÖRÜLEN EŞDEĞER SINAV VE 
TABAN PUANLAR 

 
I- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 
 

1. Kendi ülkesinde lisansüstü öğrenime başlama koşulunu taşıdığını belgelendiren adaylar, 
2. GRE sınavından en az 610 puan almış olan adaylar, 
3. GMAT sınavından en az 450 puan almış olan adaylar, 
4. ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) başvurulan alan türünde en 

az 60 puan almış olan adaylar, 
5. GRE ya da GMAT sınavı yapılmayan ülkelerde öğrencinin mezun olduğu fakülte/yüksekokul 

dekanlığından/müdürlüğünden lisansüstü eğitim alabileceğine dair belge almış olan adaylar 
başvurabilir. 
 

II- ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 
 

1. ABITUR sınavında en az 4 puan almış olan adaylar, 
2. ACT (American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan 

olarak en az 21 puan alan adaylar, 
3. GCE-AL (General Certificate Education Advanced) level Sertifikası (en az 2 ders), 
4. IB (International Baccalaureate) diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar, 
5. SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az 1000 puan ve en az 500 Matematik puanı 

alan adaylar, 
6. GAOKAO’dan(Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavı) başvurulan programın 

puan türünden en az 480 puan alan adaylar, 
7. FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 

olan adaylar, 
8. DIPLOME DEBIRESTAN (İran’da lisediploması) notu ortalaması en az 12/20 ve PIŞDANEŞGAHI 

(bitirme notu) en az 12/20 olan adaylar, 
9. Libya’daki AL SHAHADA AL THANAWI’ya sınavından mühendislik ve fen fakültesi bölümleri için 

en az %80, diğer bölümler için ise %70, ön lisans programları için en az %50 puan alan adaylar, 
10. BACCALAUREAT LIBANAIS’den (Lübnan’da yapılan bakalorya sınavları) fen dalında (Scientific 

Stream) diploma notu en az 13 olan adaylar, 
11. Senegal Bakaloryasından başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 12 puan alan adaylar, 
12. Suriye'de yapılan AL-SHAHADA-AL THANAW’ya sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 

üzerinden, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 alan 
adaylar, 

13. Ürdün ve Filistin’de yapılan TAWJIHI sınavında fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan 
sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar, 

14. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 50 puan alan adaylar, 
15. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya 

almış adaylar, 
16. Endonezya Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülkesinde yaptığı Ujian Nasional (UAN) veya (UN) 

sınavından 60 puan üzerinden 40 puan alan adaylar, 
17. Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavlarında (100) 

yüz üzerinden (50) elli puan alan adaylar, 
18. Kenya Lise Eğitim Sertifikası (Kenya Certificate of Secondary Education:KCSE) Derecesi en az C+ 

(59-55) olan adaylar, 
19. Azerbaycan’daki Azerbaycan Ulusal Üniversite Testi TQDK’dan lisans programları için 700 

üzerinden en az 400 ve ön lisans programlarından 700 üzerinden en az 250 alan adaylar, 
20. Türkmenistan’daki Lise Bitirme Diploması (Attestat o Srednem Obrazovanii) sonucu 5 üzerinden 3 

olan adaylar, 
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21. Makedonya Matura’dam 5 üzerinden 3 alanlar, 
22. ÖSS-YGS/LYS sınavlarında, başvuracağı program için bir önceki yılın taban puan koşulunu sağlayan 

adaylar, 
23. Yukarıda belirtilenler dışında, kendi ülkesinde yükseköğrenime başlama koşulunu taşıdığını 

(ülkesinde üniversiteye giriş sınavı uygulanıyorsa sınav sonuç belgesi, lise bitirme sınavı uygulanıyorsa 
bu sınava ilişkin sonuç belgesi, sınav uygulanmadan lise diploması notu ile yükseköğrenime 
başlayabiliyor ise buna ilişkin bir belge ile) “mezun olduğu kurumca” belgelendiren adaylar, 

24. Mühendislik Fakültesi Bölümlerini tercih edecek Yabancı Uyruklu adaylardan, lise mezuniyet notu 
ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan adaylar başvurabilir. 
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ULUSLARARASI SINAVLARIN STANDART PUAN DÖNÜŞÜM TABLOSU 

 
YUSÖP :  ADÜ - Yabancı Uyruklu Öğrenci Standartlaştırılmış   Puanı  olmak üzere ; 
 
ADÜ Yabancı Uyruklu öğrenci  Kabulü için  Min. Standart Puan = yedp 
ADÜ Yabancı Uyruklu öğrenci  Kabulü için  Max. Standart Puan = yeyp 
Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanı=op 
Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanının YUSÖP Dönüşüm Puanı =ydp 
Uluslararası Sınavda Üniversitemizin Kabul Ettiği En Düşük Puan=edp 
Uluslararası Sınavdan Alınabilecek En Yüksek Puan=eyp 
 
1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,14., 15., 16., 17., 18., 19., sırada yer alan sınavlar için kullanılan 
dönüşüm formülü; 

  
 
   edpop

edpeyp
yedpyeyp












 *50  

 
2. sınav için kullanılan dönüşüm formülü; 
 

  
 
   opedp

eypedp
yedpyeyp












 *50  

 
 
 
 
 
INTERNATIONAL EXAMINATIONS STANDARD POINT EQUIVALENCY TABLE 
 
YUSÖP : ADÜ – Standardised Point of İnternational Student; 
 
Minimum Standard Point for acceptance for ADU İnternational Students = yedp 
Maximum Standard Point for acceptance for ADU İnternational Students = yeyp 
International examination point recieved by student = op 
YUSÖP equivalency point of international examination mark recieved by student = ydp 
Lowest point accepted by our university in international examination = edp 
Highest point accepted by our university in international examination = eyp 
 
Equivalency formula used for exams numbered 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19: 
 

 yusöp  
   edpop

edpeyp
yedpyeyp












 *50  

 
 
 
Equivalency formula used for exam numbered 2. 

yusöp 

yusöp 


