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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ TAKVİMİ

Web üzerinden Tercih Başvurusu

18 Haziran-09 Temmuz 2018

Kayıt hakkı kazananların ilanı

30 Temmuz 2018

Kesin kayıtlar

27–29 Ağustos 2018

1.sıra yedekten kayıt hakkı kazananların ilanı

31 Ağustos 2018

1.sıra yedekten kazananların kayıtları

10-11 Eylül 2018

2.sıra yedekten kayıt hakkı kazananların ilanı
2.sıra yedekten kazananların kayıtları

12 Eylül 2018
20-21 Eylül 2018
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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 olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (Mavi
Kart)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift
uyruklular
*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu öğrencilerden
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar
dahil),
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 olanlar,

Kimler Başvuramaz?
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (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 uyruklular, (a
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (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 uyruklular.

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.
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2. KONTENJAN BELİRLEME
Kontenjanlar;
Bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların
kontenjanlarının % 50’sini aşmamak şartıyla Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.
Ek Kontenjan ile öğrenci kabulüne Üniversite Senatosu Karar verir. Ancak ilk yerleştirme ile kayıt olan
öğrenciler Ek Kontenjanlar için başvuru yapamaz.
Sakarya Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

3. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
(1) Başvuru sırasında öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri dolduracaklar, belgeleri sisteme
yükleyeceklerdir.
(2) Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
(3) Değerlendirmede eksik bilgi ve/veya belgeye rastlanan adayın başvurusu iptal edilecektir.
(4) Lise Mezuniyet Notu ile başvuracak adaylar mutlaka Lise Mezuniyet Notu’nu gösteren bir belge
yüklemelidirler.
(5) Başvuru sırasında yüklenen belgelerin asılları kesin kayıt sırasında kayıt görevlilerine teslim
edilecektir.
(6) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde SAÜ internet sayfası üzerinden yapılır.
(7) 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.
(8) YÖS Sınav Sonuç Doğrulama sayfası olmayan Üniversitelerin YÖS Belgeleri kabul edilmeyecektir.
Bu şekilde başvuran adayların kayıtları yapılmayacaktır.
(9) Tercih edilecek bölümlere ait özel koşullar ve açıklamalar Kontenjan Tablosunda yer almakta olup
dikkatlice incelenmesi önerilmektedir.

4. GİRİŞ PUANI
Kabul edilecek Sınav Türleri ve Taban Puanları Tablo 1/Tablo 2/Tablo3/Tablo 4’te belirtilmiştir.
Başvuran her adayın sınav notu “100” üzerinden bir puana dönüştürüldükten sonra Sınav türlerine
göre (Tablo 1/Tablo 2/Tablo3/Tablo 4)yüzdelikleri alınır ve Giriş Puanı hesaplanmış olur.
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Tablo 1. ve 2.’de belirtilen sınavların puanlarının %100’ü, alınır
Tablo 1
Tıp Fakültesi için
Taban Puanlar

Diğer Programlar için
Taban Puanlar

Geçerlilik
Süresi

Mat., Fen (Science
Reasoning) ve Toplam
(Composite) en az 24
Puan

Mat., Fen (Science
Reasoning) ve Toplam
(Composite) en az 21
Puan

2 Yıl

ABITUR

En az 2,0

En az 3,3

Süresiz

AVUSTURYA MATURA

En az 2,0

En az 3,3

Süresiz

FRANSA’DA YAPILAN FRANSIZ
BAKALORYASI

En az 15

En az 10

Süresiz

Tıp Fakültesi için
Taban Puanlar

Diğer Programlar için
Taban Puanlar

Geçerlilik Süresi

Akdeniz Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 yıl

Atatürk Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Dumlupınar Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Ege Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Erciyes Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

İstanbul Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Karadeniz Teknik Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Kocaeli Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Marmara Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Pamukkale Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Uludağ Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Yıldız Teknik Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Sınavlar
ACT

Tablo 2
Diğer Sınavlar

Sınav Puanı Doğrulama Sayfası bulunan yukarıda adı geçen üniversitelerin YÖS Sınavları (100 üzerinden)
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Tablo 3’ de belirtilen sınavların puanlarının %95’i, alınır.
Tablo 3
Tıp Fakültesi için
Taban Puanlar

Diğer Programlar için
Taban Puanlar

Geçerlilik Süresi

En az 4

En az 3

Süresiz

En az %80

En az %50

Süresiz

YUNANİSTAN Lise Bitirme Sınavı

En az 15

En az 10

Süresiz

ENDONEZYA UJİAN NASİONAL
(UN)

En az 85

En az 60

Süresiz

ENDONEZYA UJİAN SEKOLAH
BERSTANDART NASİONAL (USBN)

En az 85

En az 70

Süresiz

En az 3’ü başvurulan
programla ilgili olmak
üzere 6 dersten 9 puan

En az 3’ü başvurulan
programla ilgili olmak
üzere 6 dersten 24 puan

Süresiz

Diğer Sınavlar
BOSNA-HERSEK MATURA
KOSOVA MATURA

WAEC Lise Bitirme Sınavı

Tablo 4.’de belirtilen mezuniyet puanlarının %40’ı, alınır
Tablo 4
Diğer Sınavlar

Tıp Fakültesi için
Taban Puanlar

Diğer Programlar için
Taban Puanlar

Geçerlilik Süresi

Lise Mezuniyet Notu

Başvuru yapamaz

En az %60

Süresiz

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

5. DEĞERLENDİRME
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.
Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri
değerlendirmeye alınmaz.
Asil ve yedek aday listeleri birlikte hazırlanarak, takvimde
http://www.studyinsau.sakarya.edu.tr/tr web sitesinde ilan edilir.

belirtilen

tarihlerde

Kayıt hakkı kazanan asil-yedek adaylara (yedek adaylar kayıt hakkı elde ettikten sonra) kayıt
tarihlerini bildiren davet mektupları hazırlanır. Adaylar davet mektuplarını başvuru sayfasından
temin edebilirler. 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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6. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kayıtlar şahsen Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır.

(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 tamamladıklarını gösteren belge getirmesi 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) -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.
-YÖS Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların YÖS Sınavını gerçekleştiren Üniversitenin doğrulama
sayfasından kontroller yapılacaktır. Doğrulama sayfası olmayan yada kayıt tarihlerinde doğrulama
sayfası aktif olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
(6) Türkçe Yeterlik Belgesi (Üniversitelerin TÖMER Merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü Diploması)
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) Mavi Kartlılar için Mavi Kart fotokopisi
(9) Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.)
(10) 6 adet 4.5x6cm ebadında fotoğraf.
(11) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri’ne yerleşen adaylar için üniversitenin
önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
(12) Öğrenim ücreti dekontu (Öğrenci İşlerinden alınacak numara ile Kampüs’teki banka şubesine
yatırılacaktır.)

*Kişinin Başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit
edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
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7. TÜRKÇE YETERLİK DÜZEYLERİ
(1) Türkçe yeterlik düzeyleri;
C1 Düzeyi:
• Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.
B2 Düzeyi:
• Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar
Sakarya TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek suretiyle Türkçe yeterlik
düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.
B1- A2-A1 Düzeyi:
• Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1+1 yıl izinli sayılacaklardır. (Türkçe düzeyini 1 yıl sonunda
yeterli düzeye çıkaramayanlar için 1 yıl daha ek süre verilir. Ancak bu ek süre, öğrenim
süresinden sayılır.) Bu süreler sonunda, Türkçe yeterlik düzeylerini B2 seviyesine çıkarmak
zorundadırlar.
Belirlenen süreler sonunda Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır.
(Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerin TÖMER belgeleri geçerlidir.)
Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Sakarya TÖMER tarafından yapılacak
Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir.
• TÖMER Belgelerinin, Üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 2 yıl içinde alınmış olması
gerekmektedir.
• Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi
yeterli olarak kabul edilir.

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

•

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç
belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar. (Bu sınavlara ait eşdeğerlikler komisyon tarafından
belirlenir.) Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Dil Yeterlik Sınavına alınırlar.
Kısmen veya tamamen İngilizce, Almanca veya Arapça öğretim yapan birimlere kaydolan
öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavında
başarısız olmaları halinde ilgili Yönetmelik kurallarına göre yabancı dil öğrenimine devam
ederler.
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9. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
- Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler
(1) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (Yabancı Uyruklu Kimlik
Numarası vb.)
(2) İkamet tezkeresi almakla (öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde),
(3) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her
yıl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Öğrenci Belgesini ibraz etmekle,
(4) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 10 gün içinde Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığına bildirmekle
(5) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı
müddetin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek
kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yenisini almakla
(6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal
müracaat ederek 10 gün içinde yenisini almakla
(7) 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.
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