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AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Avrupa Meslek Yüksekokulu ön lisans diploma programlarına, yurtdışından öğrenci
kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve
değerlendirme koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönerge, 6287 sayılı Kanunun 14/f maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönergede geçen;
a)

Meslek Yüksekokulu: Avrupa Meslek Yüksekokulunu,

b)

Mütevelli Heyeti: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

c)

Müdür: Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

d)

Yüksekokul Kurulu: Avrupa Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

e)

Yönetim Kurulu: Avrupa Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

f)

Program: Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön lisans diploma programını,

g)

İkamet Tezkeresi: Türkiye’de eğitim görecek olan yabancı uyruklulara verilen oturma izin belgesini,

h)

Öğrenim Vizesi: Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek yabancı uyruklu öğrencilere dış temsilciliklerimiz tarafından
verilen giriş vizesini,

i)

TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

j)

Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı dil seviye tespit sınavını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjan
MADDE 5 – 1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların %50'sini geçmeyecek şekilde ön lisans programlarına ayrılacak kontenjan ile özel
koşullar Yüksekokul Kurulu kararıyla belirlenir.
2) Yüksekokul Kurulu kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
3)Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın
dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Meslek Yüksekokulunun talebi halinde, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı onayı ile meslek yüksekokulunun diğer program kontenjanlarına eklenebilir.
Başvuru için temel şartlar
MADDE 6 – Kendi imkânlarıyla ülkemizde ön lisans eğitimi almak isteyen adaylardan;
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul
Yönergesi kapsamında değerlendirilmeye alınacaklar:
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. 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 incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 4) TC
uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki 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 olan
veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi kapsamında değerlendirilmeye
alınamayacaklar:
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) 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),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç)
4) 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),
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 uyrukluların başvurularının kabul
edilmemesi

Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar
MADDE 7 – 1) Bu yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi YÖK tarafından onaylanmış diplomalar ve
sınavlar esas alınarak yapılır. Söz konusu diploma ve kabul edilen sınavlar ve bu sınavlara ait asgari koşullar meslek yüksekokulunun web
sayfasında yayınlanır.
2) Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süresi 2 yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan
sınavların (ABİTUR, International Baccalaureate, GCE, TAWJİHİ vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur. Meslek Yüksekokulu
tarafından yapılan sınav sadece ilgili dönem için geçerlidir.
Başvuru şekli ve Başvuru belgeleri
MADDE 8 – 1) Avrupa Meslek Yüksekokulunun ana sayfasında ww.avrupa.edu.tr adresinde açılan online başvuru formu
doldurularak yapılır.
2) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar meslek yüksekokulunun web sayfasında ilan edilir.
Ön inceleme ve yerleştirme
MADDE 9 – 1) Meslek Yüksekokulunun yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların
ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi Müdürlükçe yetkilendirilen komisyonlar tarafından yapılır.
2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak oluşturmaz.
3) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Program kontenjanından fazla başvuru şartlarını sağlayan aday olması durumunda Müdürlükçe yetkilendirilen komisyonlar tarafından her
ülke için ayrı kontenjan belirlenebilir ve mülakat yapılabilir.
Sonuçlarının açıklanması ve Kesin Kayıt İşlemleri

MADDE 10 - 1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları meslek yüksekokulu tarafından ilan edilir.
2) Kayıtlar Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen tarihlerde öğrenci işleri birimi tarafından yapılır. Süresi içinde kaydını
yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.
3) Kesin kayıt işlemini müteakip MYO tarafından ilan edilen günde Türkçe STS (Seviye Tespit Sınavı) ücretsiz olarak yapılır.
yapılır. Bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin MYO’ ya bağlı TÖMER’ de eğitim görmeleri şarttır. STS sınavına giren öğrencilerin o
dönemin sonuna dek başka bir kurumdan alacakları belge geçerli değildir. Mücbir sebepler hariç bu öğrenciler için kayıt dondurma işlemi de
yapılmaz.
4) Sonuçlar, Meslek Yüksekokulu web sayfasında ilan edilir. Kesin Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
• Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı
ve noter ya da kendi ülkesindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
• Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış
“Denklik Belgesi’nin aslı,
• Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi ile Türkçe
tercümesinin noter ya da kendi ülkesindeki Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı aslı,
• Yedinci maddede belirtilen sınav sonuç belgesinin aslı,
• Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe veya İngilizce değil ise Türkçe tercümesinin
örneği,
• İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Öğrenci işleri direktörlüğüne teslim edilmesi gerekir)
• 6 Adet vesikalık fotoğraf,
• Yasada öngörülen ve Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu mali yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin kaydı açılabilir
belgesi,
• Eğitim alınacak ilgili birimin kayıt için istediği ilave belgeler (varsa)

• Geçim Güvence Belgesi.
Eğitim - öğretim dili
MADDE 11 - 1) Meslek Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Meslek Yüksekokulu yetkili kurullarının kararı ve
YÖK’ün onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir.
Türkçe yeterlilik düzeyleri
MADDE 12 - 1) Eğitim dili Türkçe olan programa kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerde, Türk üniversitelerine bağlı TÖMER
şubesinin düzenlenmiş olduğu Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olma şartı aranır. Eğitim dili Türkçe olan programlarda aday öğrenciler,
Türkçe B2 seviyesi ile kayıt yaptırma hakkı kazanarak bölümlerine başlayabilirler ancak mezuniyet işlemlerinin başlatılmasından önce
Türkçe C1 belgesi getirmeleri zorunludur.
2) Türkçe Yeterlilik Belgesinin geçerlik süresi 2 yıldır.
3) Yök’e bağlı üniversitelerin Tömer merkezlerince ya da Manas Üniversitesinden veya Yunus Emre Kültür Merkezlerinden alınmış belgeler
kurumumuzca kabul edilir. Ancak bu belgeler Avrupa Meslek Yüksekokulunun yapacağı seviye tespit sınavından önce ibraz edilmelidir.
Seviye tespit sınavından sonra yapılan başvurular bir dönem boyunca kabul edilmez.
.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vize İşlemleri, Eğitim Ücretleri ve Maddi Güvence, Genel Sağlık Sigortası
Vize İşlemleri
MADDE 12 - Öğrencinin ikamet tezkeresi alabilmesi için öğrenim vizesinin bulunması zorunludur. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim
vizesini Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alırlar. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul edilen adaylardan yurtdışından başvuruda
bulunanların isteği halinde, Avrupa Meslek Yüksekokulumuz tarafından kabul mektubu gönderilebilir. Adaylar bu kabul mektubu ile
ülkelerindeki veya en yakın Türk Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” alabilirler. Bu işlemlerin yapılmasında, hukuki ve mali
yükümlülükleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.
Eğitim Ücreti ve Maddi Güvence
MADDE 13 - 1) Avrupa Meslek Yüksekokulunda eğitim - öğretim ücrete tabidir. Eğitim- öğretim ücretleri, her yıl Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir ve Avrupa Meslek Yüksekokulu web sitesinde ödeme alternatifleri ile birlikte yayınlanır.
2) Adayların, maddi imkânlarının; ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim almayı sağlayacak düzeyde olduğunu belgelendirmesi
gerekir.
Genel Sağlık Sigortası
MADDE 14 - Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları kapsamında Meslek Yüksekokulu’muza bağlı program ve bölümlere
kabul edilen öğrenciler; öğrenimleri boyunca, Türkiye’de geçerli sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

YÜRÜRLÜK
MADDE 15 - Bu yönergede Avrupa Meslek Yüksekokulu Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 16 - Bu Yönerge hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

