
T.C. 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  

YURTDIŞI ÖĞRENCİ ALIM KONTENJANINA BAŞVURU VE KAYIT 

KABUL YÖNERGESİ 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE – 1  

(1) Bu yönerge, Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanından faydalanarak Ahi Evran 

Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları, değerlendirilmeleri, 

seçimleri ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

DAYANAK 

MADDE – 2 

(1) Bu yönerge 2547 Sayılı Kanunun 45’inci maddesinin (f) fıkrası ve 16.07.2014 

tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen “Yurtdışından Öğrenci 

Kabulüne İlişkin Esaslar” ın “C” bölümünün 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

MADDE – 3 

(1) Bu yönergede adı geçen; 

a) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini, 

b) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu, 

c) Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ç) Akademik Birimler: Ahi Evran Üniversitesine bağlı; Fakülte, Yüksekokul ve 

Meslek Yüksekokulunu,  

d) Program: Ahi Evran Üniversitesi akademik birimlerinin bölüm ve programlarını, 

e) Dış İlişkiler Ofisi: Ahi Evran Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ni, 

f) AEÜYÖS: Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı,  

g) TÖMER: Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

h) AEÜYÖK Komisyonu: Ahi Evran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü 

Komisyonu’nu ifade eder. AEÜYÖK Komisyonu; Üniversite bünyesinde Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Dış İlişkiler 

Ofisi Koordinatörü, TÖMER Müdürü, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Rektörlüğün 

görevlendireceği üç (3) öğretim üyesinden oluşur. Komisyonun sekretaryasını Dış 

İlişkiler Ofisi yürütür.  

 

 

GENEL KOŞULLAR 

MADDE – 4  

(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 T.C. vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların  
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ç) 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”, 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) 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) Bu yönergenin 4 üncü maddesinin 1.kısmının b bendinde tanımlanan doğumla ilk 

uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (4 üncü maddenin 1 inci kısmının ç bendindeki şartları 

sağlayanlar hariç), 

ç) 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), 

d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma 

cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya 

Türkiye’deki Üniversiteler tarafından yapılan Yurtdışı Kontenjanından Yararlanacak Öğrenci 

Kabulüne ilişkin sınavında sahtekarlık yaptıkları saptananların, 

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 4 üncü maddenin 1 inci kısım b 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, yurtdışından öğrenci 

kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez. 

 

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ 

MADDE – 5  

(1) Bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 

yer alan programların kontenjanlarının %35'ini geçmeyecek şekilde, Yurtdışı Öğrenci Alımı 

Kontenjan önerileri Dış İlişkiler Ofisi’nin teklifiyle Üniversite Senatosunda karara bağlanarak 

Yükseköğretim Kurulu’na sunulur. İlgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar 

için ÖSYS kontenjanları ile birlikte önerilmesi halinde yurt dışından öğrenci kabul 

kontenjanları Dış İlişkiler Ofisi’nin teklifiyle senatoya sunulur, ÖSYS Ek Yerleştirme 

işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programlar yer almaz. 

(2) Madde 5’e göre belirlenen kontenjanlar dolmadığı veya başvuru yapılmadığı 

takdirde; Yönetim Kurulu’nun takdiriyle başka program kontenjanlarına aktarılabilir. 

(3) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak başvuru, sınav ve öğrenim 

ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dış İlişkiler Ofisi’nin internet sayfasında 

(yabanci.ahievran.edu.tr) ilan edilir. 
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BAŞVURULAR 

MADDE – 6  

(1) Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanları, kontenjanlara başvuru şartları ve tarihleri, 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi’nin internet sayfasında (yabanci.ahievran.edu.tr) ilan edilir. 

(2) Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanı başvuruları, Üniversitemiz Dış İlişkiler 

Ofisi’nin internet sayfasında (yabanci.ahievran.edu.tr) yer alan linkten online olarak yapılır. 

Online Başvuru Formu doldurmadan, evrakı elden getirerek veya postayla göndererek 

başvuru yapılamaz. 

(3) Adaylar, Ahi Evran Üniversitesi’nin diploma veren en fazla 3 programına 

başvurabilir. 

(4) Online başvuru belgelerinde eksiklik ya da yanlışlık olan adayların başvuruları / 

yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır. 

(6) Rektörlük tarafından her yıl, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci 

statüsündeki kişilerin ön lisans veya lisans öğrencisi olarak kabulüne ilişkin seçme ve 

değerlendirme işlemlerini yapmak üzere gerekli olan tüm düzenlemeler için AEÜYÖK 

komisyonu yetkilidir. Gerekli durumlarda AEÜYÖK Komisyonu, yurtdışında yapılacak ön 

başvuru ve ön değerlendirme sınav (AEÜYÖS) ve/veya mülakat yapabilir. Başvuran adaylara 

ilişkin inceleme ve değerlendirme, bahse konu komisyon tarafından yapılır. Başvuru şartını 

sağlayan adaylara Rektörlük izni ile Komisyon, Üniversitenin bir önceki yıl yurtdışı öğrenci 

kabul kontenjanın 1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “ön kabul 

mektubu” verebilir. 

(7) Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler: 

a. Lise Diploması ve Türkçe Tercümesi: 

Aslı Türkçe olmayan lise diplomasının Türkçe tercümesi yüklenir. Henüz 

diplomasını almayan adaylar, liselerinden aldıkları, belirli bir tarihte mezun 

olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet 

belgesi) sunar.  

b. Resmi Transkript (Not Dökümü): 

Adaylar, lisenin bütün yıllarında aldıkları dersleri ile bu derslerden aldıkları 

notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini 

sunarlar. Transkriptin aslı Türkçe değilse, Türkçe tercümesi de transkriptle birlikte 

sunulur.  

c. Geçerli Sınav Sonucu: 

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu (AEÜYÖS, YÖS, SAT, GCE, 

ABİTUR, Uluslararası Bakalorya v.b.) yüklenir. Üniversitemize yerleştirmede her 

akademik yılda kabul edilecek sınav ve puan türleri, Üniversitemiz Senatosunca 

onaylandıktan sonra Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi tarafından ilan edilecektir. 

ç. Pasaport Fotokopisi: 

1. Pasaportu olan adaylar, pasaportlarının resimli sayfasını yükler. 

2. Pasaportu olmayan adaylar geçerli bir kimlik belgesinin (Geçici Koruma 

Belgesi v.b.) resimli sayfasını yükler. 

d. İlanda İstenilen Diğer Belgeler 

Dış İlişkiler Ofisi’nin ilanda belirteceği ve başvuru şartlarında yer alacak olan 

diğer belgeler sisteme yüklenir. 

 

 

 

ÖN DEĞERLENDİRME 

MADDE – 7 
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(1) Başvurular ilan edilecek şartlar çerçevesinde Dış İlişkiler Ofisi tarafından 

ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru şartlarını sağlayamayan adayların 

başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MADDE – 8  

(1) Rektörlük tarafından her yıl, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci 

statüsündeki kişilerin ön lisans veya lisans öğrencisi olarak kabulüne ilişkin seçme ve 

değerlendirme işlemlerini yapmak üzere gerekli olan tüm düzenlemeler için AEÜYÖK 

Komisyonu yetkilidir. AEÜYÖK Komisyonu öğrenci seçme ile ilgili olarak sınav 

yapılıp yapılmayacağı (sınavın yapılmaması durumunda kabul edilecek ulusal ve/veya 

uluslararası sınav sonuçları, orta öğretim başarı / diploma notları) öğrenci seçme şekli, 

gerek görülen durumlarda sınav ve/veya mülakat ile ilgili yer, zaman, usul ve esaslara 

ilişkin süreçleri belirler ve Dış İlişkiler Ofisi’nin internet sayfasında 

(yabanci.ahievran.edu.tr) ilan eder. 

(2) AEÜYÖK Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz; 

sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yapılabilir. İtirazlar AEÜYÖK 

komisyonu tarafından incelenerek nihai karara bağlanır. 

BAŞVURULARIN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

MADDE – 9 

(1) Adayların tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektörlükçe 

yetkilendirilen AEÜYÖK Komisyonu tarafından yürütülür. Bu süreçte gerekli 

görüldüğü takdirde AEÜYÖK Komisyonu değerlendirme ve kabul için alt komisyon 

ya da komisyonlar oluşturabilir. 

(2) Kontenjanlara yerleştirme; adayın ulusal ve/veya uluslararası sınav puanı 

yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların 

sayısı esas alınarak tespit edilir. 

(3) Üniversitemiz tarafından AEÜYÖS sınavı yapılırsa sınav sonucu Ulusal ve 

Uluslararası sınav puanı yerine geçer. 

(4) Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, ilgili programın, 

kontenjan toplamının %20’sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart 

aranmaksızın ülke sayısı ve ilgili diğer hususlar gözetilerek Üniversite tarafından 

işlem yapılabilir. 

(5) Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden, akademik birimlerin 

belirlediği şartlar/puanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul 

edilmeyi gerektirmez.  

(6) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. 

(7) Asil ve yedek aday listeleri birlikte hazırlanarak, akademik takvimde 

belirtilen tarihlerde Dış İlişkiler Ofisi internet sayfasında (yabanci.ahievran.edu.tr) ilan 

edilir.   

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin seçiminde; adayların, EK:1’de belirtilen 

ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan öngörülen en düşük puanı almış olmaları 

esastır. Ayrıca Ahi Evran Üniversitesi Senatosu EK:1’de yer alan ulusal ve/veya 

uluslararası sınavlardan herhangi birinden puanı bulunmayan adaylar için de, her bir 

ülke için ayrı ayrı veya topluca eşdeğer kriterler belirleyebilir. Ancak bu şekilde 

belirlenen kriterlerin ulusal ve uluslararası sınavlarla olan eşdeğerlilik düzeyleri 

Senatoca ayrıca kararlaştırılır.  

(9) Yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirilmesinde adayların kendi ülkelerinin 

üniversiteye giriş sınavları ve diğer uluslararası sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları 
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ile Üniversitece yapılacak giriş sınavının (AEÜYÖS) hepsi veya bazıları esas alınır. 

Hangi sınavların yabancı uyruklu öğrenci seçiminde esas alınacağı, her bir sınav için 

uygun görülen taban puan, Üniversitece yapılacak giriş sınavı ve bunların genel 

değerlendirme içindeki oranları, Üniversite Senatosunca her yıl yeniden belirlenerek 

Dış İlişkiler Ofisi’nin internet sayfasında (yabanci.ahievran.edu.tr) ilan edilir. 

Üniversite Senatosu yabancı uyruklu öğrenci alım yöntemiyle ilgili yeni bir karar 

almadığı takdirde, önceki yılın kararı geçerli olur. 

(10) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi Senatonun belirlediği esaslara göre yapılır. 

(11) Kesin kayıt tarihlerinden sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme 

işlemi yapılıp yapılmayacağına Rektörlük karar verir. 

 

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 

MADDE – 9  

(1) Sonuçlar, Dış İlişkiler Ofisi’nin internet sayfasında 

(yabanci.ahievran.edu.tr) kesin kayıt süresi sonuna kadar duyurulur. 

(2) Üniversitemize kabul edilen adaylara, Dış İlişkiler Ofisi tarafından kabul 

mektubu gönderilir. Adayların bu mektupla ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye 

Büyükelçiliğine giderek, “Türkiye’ye giriş ve üniversiteye kayıt yaptırabilmek için 

gerekli olan "Öğrenim Vizesi” almaları gerekir. 

MADDİ GÜVENCE 

MADDE – 10  
Üniversitemize kabul edilen adayların, eğitim süreleri boyunca Türkiye’de 

yaşamları için gereken (barınma, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçlar vb. için) 

maddi imkanları sağlamak kendi sorumluluklarıdır. 

KAYIT 

MADDE – 11  

(1) Kayıtlar her yıl Dış İlişkiler Ofisi tarafından ilan edilen yerde ve tarihte 

yapılır. Belirtilen günlerinde işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını 

kaybeder. 

(2) Kayıt için gerekli belgeler: 

a) Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

b) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan 

diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya 

Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak 

"Denklik Belgesi", 

c) Öğrenim Vizesi; Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın 

Türk dış temsilciliklerinden alacakları öğrenim vizesi, 

ç) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlilik belgesinin 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, 

d) Adayların Üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek 

tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunu gösteren resmi veya noter onaylı belge ya da 

taahhütname. 

e) İkametgâh tezkeresi, 

f) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, (kayıttan sonra getirilecek) 

g) Yetkili sağlık kurumlarınca onaylı, öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı 

ve tedavisi zor ya da imkânsız herhangi bir hastalığının olmadığını gösteren sağlık 

raporu, 
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ğ) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe 

ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örnekleri, 

h) EK-1 ‘de yer alan asgari taban puanlar ve koşullarından en az birine ait 

belgenin aslı,    

ı) Vatansız (haymatlos) veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancı 

adaylardan öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca 

verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre 

yapılır. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

MADDE – 12  
(1) Türkçe Hazırlık: 

(a) Eğitim Dili Türkçe veya kısmen yabancı dilde olan bölüm/programlara 

başvuran adaylardan Türkçe yeterliklerini belgeleyemeyenlerin Türkçe düzeyleri 

TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınav sonucuna göre belirlenir. 

TÖMER Sınavından yeterli notu alamayan öğrenciler Türkçe Hazırlık programına 

alınır. Türkçe Yeterlik Sınavından veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen sınavların 

birinden Senatoca belirlenen düzeyde puan alanlar Türkçe Hazırlık sınıfından muaf 

tutulur. 

(b) Türkçe hazırlık sınıfında olan öğrencilerden, Türkçe Yeterlik Sınavından 

veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden Senatoca belirlenen 

düzeyde puan alamayanlar bölüm derslerini alamazlar.  

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler; 

Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

MADDE – 13  

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Ahi Evran Üniversitesi Ön 

Lisans- Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır. 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE 

MADDE – 14 

Senatonun 15.06.2016 tarih ve 2016/10-12 sayılı kararıyla kabul edilmiş Ahi 

Evran Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE – 15  

Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE – 16  

Bu Yönergeyi Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK-1 

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

Yurtdışından Öğrenci Kabulünde Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Kabul Edilen Ulusal ve 

Uluslararası Sınavlar ve Minimum Değerlendirme Kriterleri 

 

ÜLKE SINAV ADI veya DİPLOMA MINIMUM DERECE 

Uluslararası SAT (Scholastic Aptitude Test) SAT testinde “math” ve “critical 

reading” testlerinde 1600 

üzerinden en az toplam 1000 puan 

ve 800 üzerinden en az 500 

“math” puan. 

Uluslararası GCE (General Certificate 

Examination) A Level 

2 Dersten başarılı olmak. 

Uluslararası ACT (American College Test) 20 

Uluslararası International Baccalaureate 25 

ULUSAL ABITUR Sınavında en az 3 puan almış olan 

adaylar. 

ULUSAL Baccalaureate 10 

ULUSAL Türkiye’deki diğer üniversiteler 

veya Kafkasya Üniversiteler Birliği 

(KÜNİB) tarafından yapılan 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları 

(YÖS) 

50/100 

ULUSAL AEÜYÖS  50/100 

ULUSAL TÜBİTAK’ın tanıdığı uluslararası 

bilim olimpiyatlarında 

Altın, gümüş ve bronz madalya 

sahibi olanlar. 

Bu sınavlar dışında (Öncelikle lise diplomasına sahip olma kriteri esas alınıp) denkliği Ahi 

Evran Üniversitesi tarafından kabul edilebilecek diğer sınavlardan başarı değerlendirmesi, 

başvurulması durumunda Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılacak ve 

Komisyon’un belirlediği puanlar/kriterler geçerli olacaktır. Ayrıca Yurtdışı Öğrenci Kabul 

Komisyonu gerekli durumlarda mülakat sınavı yaparak, mülakat sınav puanı üzerinden 

değerlendirme yapabilir. 
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