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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
 

Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 

Amaç 
 
Madde 1 
 
Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin, Aksaray Üniversitesi’nin ön lisans ve 

lisans programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarına ilişkin esasları belirlemektir. 

 
 
Kapsam 
 
Madde 2 
 
Bu yönerge, Aksaray Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan 

yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar. 

 
 
Dayanak 
 
Madde 3 
 
Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f 

maddesi uyarınca Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın belirlenmesi ile ilgili 

olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan yetkiye 

dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen 

ve 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında değiştirilen Yurt dışından 

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

 
 
Tanımlar 
 
Madde 4 
 
Bu yönergede geçen; 
 
a) T.C. : Türkiye Cumhuriyeti’ni, 
 
b) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 
 
c) Üniversite: Aksaray Üniversitesini, 
 
d) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü, 
 
e) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü, 



f) Senato:  Aksaray Üniversitesi Senatosunu, 
 
g) Birim: Üniversitenin herhangi bir fakültesini, yüksekokulunu veya meslek 

yüksekokulunu, 

 
h) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

 
i) ASÜ-TÜRKÇEM:  Aksaray Üniversitesi  Türkçe  Öğretimi  Uygulama  ve  Araştırma 
 
Merkezi’ni. 
 
j) Bölüm/Program/Anabilimdalı: Aksaray Üniversitesinin herhangi bir 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kapsamındaki bir bölüm, program veya anabilim dalını, 

 

k) Akademik Takvim: Üniversitede bir eğitim-öğretim yılında yürütülecek faaliyetlerin 

planlandığı ve tarihlerinin belirlenerek ilan edildiği planı, 
 
l) Transkript: Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslerin kredi miktarlarını, her bir dersten 

aldığı notlar ile yarıyıl sonu ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren belgeyi ifade eder. 

 
 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kurulu, Kontenjan önerileri 
 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kurulu 
 

Madde 5 
 

Yurtdışından öğrenci başvurularını Yönerge hükümleri çerçevesinde değerlendirmek üzere 

sorumlu Rektör yardımcısı başkanlığında, Dış İlişkiler koordinatörü, Dış İlişkiler koordinatör 

yardımcısı, Uluslararası Öğrenciler koordinatörü ve Uluslararası Öğrenciler ofis 

personelinden 1 kişi olmak üzere Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kurulu oluşur. Kurulun 

sekretaryası, oluşturulacak olan yabancı uyruklu bir öğrenci birimi tarafından yürütülür. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kurulu görevleri; 
 
a) Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı takvimini belirlemek ve Senato’ya sunmak, 
 
b) Başvuru ve sınavlarla ilgili kurulları oluşturmak, dokümanları hazırlamak ve resmi web 

sitesinde yayınlamak, 
 
c) Üniversite ile ülkelerin ilgili birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek, 
 
d) Sınav sonuçlarını ve kabul edilen adayları ilan etmek, 



 

Kontenjan önerileri 
 

Madde 6 
 

Her Eğitim- Öğretim döneminde Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından bölümlerden 

talep edilen yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları senatoya sunulur, nihai karar senato tarafından 

verilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir.( 

Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler: Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası 

sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci 

kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci 

kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik 

şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onayına sunulması). 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Başvuru, Başvuru Koşulları, Başvuru için gerekli belgeler, Puanların geçerliliği 
 

 

Başvuru 
 

Madde 7 
 

a) Üniversite senatosu tarafından belirlenen ve ilan edilen kontenjanlardan, tespit edilen 

bölüm kontenjanlara göre başvuruların alınması, başvuruların değerlendirilmesi, yerleştirme 

işlemi yabancı uyruklu öğrenci kabul kurulu tarafından gerçekleştirilir. 
 

 

b) Kontenjanlar,  başvurulara  ilişkin  açıklamalar  ve  başvuru  tarihleri  Üniversitenin   ve 
 

Uluslararası Öğrenciler  Koordinatörlüğünün web sayfasında ilan edilir. 
 

 

c) Başvurular, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Üniversitenin ve Uluslararası 
 

Öğrenciler Koordinatörlüğünün web sayfasından gerekli belgelerin Başvuru Formu üzerinden 

online yüklenmesi ile gerçekleştirilir. 

 

 

d) Her bir aday en fazla 10 programa başvurabilirler. 



Başvuru Koşulları 
 

Madde 8 
 

Başvuracak Adaylar: 
 

a) 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. 

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, 
 
c) 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, 



d) Adaylardan 
 

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, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar 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, 
 

*: 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. 



 
Başvuru için gerekli belgeler 
 

Madde 9 
 

1. Başvurular on-line  yapılmaktadır (Uluslararası  Öğrenciler Resmi  Web Sayfasından 

 

ulaşılabilir). Başvurular aşağıdaki orijinal belgelerin taranmış örnekleri yüklenerek ve 

gerekli bilgiler eksiksiz girilerek yapılır: 
 
2. Lise diplomasının örneği, (Lise son sınıf öğrencilerinin de başvuruları kabul edilir), 
 
3. Transkript örneği, (Not Durum Belgesi: Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını 

gösterir belge), 

 
4. Aday,  Yabancı  Uyruklu  Öğrenci  Sınav  (YÖS)  sonuç  belgesi  ile  başvurmuşsa,   sonuç 
 

belgesinin taranmış örneği, 
 

5. Pasaport,  Sığınmacı  kimliği,  Mavi  kart  veya  Türk  kimlik  kartının   bilgilerini gösteren 
 

sayfalarının taranmış örneği, 
 

6. Türk vatandaşı ve KKTC vatandaşı olan adaylardan vukuatlı nufus kayıt örneği, 
 
7. Lise Eğitimini Azerbaycan’da tamamlamış adaylardan TQDK sınav sonucunun 

taranmış örneği, 

 

 

Başvuru için asgari taban puanlar ve koşullar 
 

Madde 10 
 

1) Diploma ile başvuru yapacak adaylar,  mezun olduğu/olacağı ortaöğretim kurumundan 100 
 

üzerinden en az 50 not ortalamasına sahip olmaları , 
 

2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav (YÖS) sonucu ile başvuru yapacak adaylar ise en az 40 ve 

üzeri puan almaları, 

 
 

şartıyla başvuru yapabilirler 

 

Puanların Geçerliliği 
 

Madde 11 
 
 

1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav (YÖS) geçerliliği 1 yıl ile sınırlıdır. 



 
 
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Başvuruların değerlendirilmesi, Sonuçların duyurulması ve kayıt, Eğitim 

Öğretim, Türkçe yeterlilik düzeyleri 

 

 

Başvuruların değerlendirilmesi 
 

Madde 12 
 

1) Aksaray Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların 

değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri, oluşturulan “Yabancı Uyruklu 
 
Öğrenci Kabul Kurulu” tarafından yapılır. 
 

2) Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 
 
3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 
 
4) İlan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, 

dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar gerek görüldüğünde Yabancı Uyruklu Kabul 

Komisyonu tarafından üniversitenin diğer program kontenjanlarına “YURTDIŞINDAN 

ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR” A Genel İlkeler Madde 7 ye göre 

üniversitenin diğer program kontenjanlarına aktarılabilir 

 

5) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kurulu kontenjanlara yerleştirmede ülke çeşitliğine 
 

dikkat eder. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına TC Üniversitelerinin 

uyguladığı ve doğrulanabilir (online yapılan sınavlar hariç) olan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) 

ile başvuru yapan ve gerekli puanı alan adaylar yerleştirmede önceliklidir. Sonrasında lise 

bitirme puanı esas alınır. Puanların eşitliği durumlarında yaşça küçük olan aday önceliklidir. 

Hesaplama da kullanılacak formül aşağıda verilmiştir. 

 

UYRUK PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ  
 
 

 

 

 
 

  
  
  

 



 

 

 

 
 

 

 

X=Uyruğa Göre Öğrenci Sayısı 

 

N=Ülke Sayısı 

 

K=Uyruk Katsayısı 

 

 

YP= D*0,3+YÖS*0,1+UP*0,6 

 
 

YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
 
D: Diploma Notu 

 



 

 

6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversite birimlerine yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuarın özel yetenek sınavı başvuru kayıt 

ve kabul koşullarındaki ölçütlere göre yapılır. 

 
 

Sonuçların duyurulması ve kayıt 
 

Madde 13 
 

1) Başvuru sonuçları internet ortamında üniversitenin web sayfasında duyurulup kabul 
 

mektupları  yayınlanır.  Adaylar  bu  mektup  ile  birlikte  ülkelerindeki  veya  en  yakın  T.C. 
 

Büyükelçiliğinden veya Konsolosluktan öğrenci vizesi alabilirler. 
 

2) Kayıtlar, koordinatörlük web sayfasında ilan edilen tarihlerde Koordinatörlüğümüz 

tarafından belirlenen takvime göre yapılır. 
 
3) Aksaray Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru 

koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 
 
4) Kabul edilen adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu) gönderilir. 

Bu mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir. 
 
5) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. 
 

 

Kayıt için gerekli belgeler 
 

Madde 14 
 

1) Aksaray Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak için aşağıdaki belgeler ile şahsen başvuru yapılması 
 

gerekmektedir. Vekalet ile kayıt kabul edilmez. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: 
 

a) Lise Diplomasının Aslı, (Türkçe dışındaki Diplomaların noter veya konsolosluk onaylı 
 
çevirilerinin olması gerekmektedir.) 
 
b) Lise Diplomasının Transkripti, (Türkçe dışındaki Transkriptlerin noter veya konsolosluk 
 

onaylı çevirilerinin olması gerekmektedir.) 



 

 

c) Denklik  Belgesi, (  Lise  diplomasının  Türk  liselerinden  alınan  diplomalara  denk 
 

olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da 

Türkiye Cumhuriyeti İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belgedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı diplomalara denklik belgesi gerekmemektedir. ) 
 
d) Kabul Mektubu, 

 

e) Vize, (Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapan ve ikamet süresi devam edenlerin öğrenci 

kaydı yapılır. Bu kişiler için Öğrenci Vizesi şartı aranmaz. ) 

 
f) Resmi  Kimlik  Belgesi  veya  Pasaportun  kimlik  bilgilerini  gösteren  sayfasının 
 

fotokopisi (Türkçe dışındaki kimliklerin veya pasaportların noter veya konsolosluk onaylı 

çevirilerinin olması gerekmektedir.) 
 
g) Altı (6) adet vesikalık fotoğraf, (Son 6 ayda çekilmiş). 
 
h) Türkçe Yeterlilik Belgesi, (Varsa) 
 

ı) Sınav Sonuç Belgesi, (Varsa 
 

2) T.C. vatandaşları veya KKTC vatandaşları doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Lise 
 

Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için) Aşağıdaki maddeleri belgeleyecektir 
 

a) T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden 

alınacak) 
 
b) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular pasaport fotokopisi ve Vukuatlı nüfus 
 

kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak) 
 

3) Hemşirelik Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesine kayıt hakkı kazanmış öğrencilerde 

için Sağlık Kurulu Raporu(Heyet Raporu) 



Eğitim Öğretim 
 

Madde 15 
 

Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Aksaray Üniversitesi Ön 

lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. 

 

 

Türkçe yeterlilik düzeyleri 
 

Madde 16 
 

1) Türkçe  yeterlilik  sınavı  adayların  kesin  kayıt  aşamasından  sonra  yapılır. 
 

T.C Üniversiteleri Türkçe hazırlık kurslarından veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak 

olan belgeyi (en az C1) ibraz edenler bu sınavdan muaf edilirler. Ayrıca Türk uyruklu ve lise 

eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar bu sınavdan muaf tutulurlar. Bünyesinde yabancı dil 

hazırlık eğitimi olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler öncelikle yabancı dil hazırlığa devam 

ederler. Yabancı dil hazırlıktan başarılı olan öğrencilerden Türkçe yeterlilik düzeyi en az C1 

olanlar lisans öğrenimine başlar. 

 

2) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak bu 

belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri Üniversitenin ASÜ-TÜRKÇEM 

birimi tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavı sonucuna göre belirlenir. 

 

3) Aksaray  Üniversitesine  kayıt  yaptırıp  Türkçe  Yeterlilik  Sınavında/Seviye  Belirleme 
 

Sınavında başarılı olamayan/Türkçesi yetersiz olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi 

ASÜ- TÜRKÇEM veya YÖK e bağlı diğer üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezleri veyahut 

Yunus Emre Enstitüleri tarafından verilir. Aksaray Üniversitesine kayıtlı olup Türkçesi 
 
yetersiz görülen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimini en az bir yarıyıl boyunca 

ASÜ-TÜRKÇEM de veya YÖK e bağlı diğer üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinde 

veyahut Yunus Emre Enstitülerinde almaları zorunludur. Üniversitemize başvuracak tüm 

adaylar sınav ücreti yatırmak zorundadır. 

 

4) Türkçe  yeterlilik  belgesini  alanların  listesi  ASÜ-  TÜRKÇEM  tarafından  eğitim- 
 

öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz edilir. Türkçe yeterlilik 

düzeyi belgesi (en az C1) olmayanların kayıt dondurmaları ASÜ-TÜRKÇEM den gelen 

listeye göre ÖİDB tarafından resen yapılır. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda C1 düzeyi 

Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya üniversitemizce her yarıyıl sonunda yapılacak 

olan Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olmayanlar, Türkçe eğitimine devam eder tekrar 1 

(bir) yıl süre kayıt dondurmaları ASÜ-TÜRKÇEM den gelen listeye göre ÖİDB tarafından 



resen yapılır. Türkçe eğitiminde 2 yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği 

kesilir. 

 

5) ASÜ-TÜRKÇEM den 1. yarıyılın sonunda mezun olan öğrenciler 2.yarıyıl lisans 

öğrenimine başlar. 

 
 

 

Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi 
 

Madde 17 
 

1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Ancak bölüm dersleri ya da Genel Kültür 

ağırlıklı seçmeli dersler başka bir dilde de verilebilir. 
 
2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversiteye bağlı fakülte, konservatuar, 

yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak 

zorunlu yabancı dil dersleri ile ikinci yabancı dil derslerinde ve yabancı dil hazırlık 

sınıflarında “Aksaray Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Zorunlu Yabancı Dil 
 
Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uygulanır. 
 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Harç  işlemleri 
 

Madde 18 
 

Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Türkçe seviye belirleme sınavı sonucu bölümlerine 

devam etmeye hak kazanan öğrenciler sınav sonucunun ilanını takip eden 15 gün içerisinde 

dönem öğrenim ücretini yatıracaktır. Sınavda başarısız olup ASÜ- TÜRKÇEM’e devam 

edecek Öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacak olup yalnızca ASÜ-TÜRKÇEM ücreti 

alınacaktır. Öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami 

sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır. 

 

 

Tebligat 

 

Madde 19 
 

Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak, 

mail adreslerine elektronik olarak veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan etmek sureti ile 

yapılır. Yanlış veya eksik bildirilen veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var 

olan adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. 



Yabancı uyruklu öğrencilerin 

yükümlülükleri Madde 20 
 
Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu 

öğrenciler Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumludur. 

 
 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 
 

Madde 21 
 

Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili mevzuat hükümleri, üniversite yönetim 

kurulu ve senato kararları uygulanır. 

 

 

Yürürlük 
 

Madde 22 
 

Bu Yönerge, Aksaray Üniversitesi Senatosunca kabul edilmesinin ardından Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

 

Yürütme 
 

Madde 23 
 

Bu Yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yürürlükten kaldırılan madde 
 

Madde 24 
 

Aksaray Üniversitesi Senatosunun 14.03.2018 tarih ve 2018/06-02 sayılı toplantısında Kabul 

edilen ‘Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi’ ekleri ve 

değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır. 


