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  2022-2023 AKADEMİK YILI ASBÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU 

KILAVUZU 

KABUL TAKVİMİ: 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 AKADEMİK YILI LİSANS 

PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ 

ÖNEMLİ TARİHLER Başlangıç  Bitiş Açıklama 

Tüm Başvuru Tarihleri (Çevrimiçi Başvuru) (https://isoaf.asbu.edu.tr/) 1.04.2022 12.08.2022 
(Tüm Başvuru 

Dönemleri) 

Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonunca 1. Değerlendirmenin 

yapılması 
27.06.2022 30.06.2022 1.Değerlendirme 

1.Değerlendirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilere 

Uluslararası Ofis tarafından kabul mektuplarının gönderilmesi 
05.07.2022 07.07.2022 

1.Değerlendirme 

sonucu 

Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonunca 2. Değerlendirmenin 

yapılması 
15.08.2022 19.08.2022 2.Değerlendirme 

2.Değerlendirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilere 

Uluslararası Ofis tarafından kabul mektuplarının gönderilmesi 
22.08.2022 26.08.2022 

2.Değerlendirme 

sonucu 

Tüm Değerlendirme dönemleri sonuçlarının resmi ilanı 26.08.2022 

Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri 5.09.2022 9.09.2022 Kesin kayıt 

Yedek Liste Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 19.09.2022 23.09.2022 Yedek 

Yedek Liste Kesin Kayıt 23.09.2022 

 

    
* Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanıp vize sebebiyle gecikme yaşanması durumunda ve/veya Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda kesin kayıt hakkı kazananlar adaylar için en geç 15.10.2021 

tarihine kadar kesin kayıt süresi verilebilir. 

** Lisans programlarına bahar döneminde ilk kayıt yapılamaz. Kabul almış öğrenci istemesi durumunda Uluslararası ofise 

vereceği dilekçe ile kayıt hakkını bir sonraki eğitim-öğretim yılı güz dönemi başında kullanabilir. 

***Başvuru şartları ve takvimi, başvuru kılavuzuyla birlikte Senato onayını müteakip ASBÜ internet sayfasında ilan edilir. 

Aday, eğitim-öğretim almak istediği programlara ait başvurusunu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Başvuru sayfasından çevrimiçi olarak yapar. https://isoaf.asbu.edu.tr/ adresinden yapılan çevrim içi başvurular, 

başvuru takvimine uygun olarak alınmakta ve yapılan çevrim içi başvuruların ön değerlendirmesi Uluslararası Ofis 

kanalıyla yapılmaktadır 
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KONTENJAN ve ÖĞRENİM ÜCRETİ: 

2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Lisans Öğrenci Kontenjanı 

  FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM 

2022                                    
KONTENJAN          

(YÖS-
YABANCI-YÖS 

TÜRK) 

TOPLAM 
KONTENJAN 

TALEBİ 

2022-2023 YILLIK ÖĞRENİM 

ÜCRETİ 

1 
SİYASAL BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER(İngilizce) 10 10 7000TL 

2 
SİYASAL BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 
İŞLETME(İngilizce) 7 7 7000TL 

3 
SİYASAL BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 
EKONOMİ(İngilizce) 10 10 7000TL 

4 
SİYASAL BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖN. 

(İngilizce) 
4 4 7000TL 

5 HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK (%30 İngilizce) 14 14 7000TL 

6 
İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 
İSLAMİ İLİMLER (%30 Arapça) 10 10 7000TL 

7 
YABANCI DİLLER 

FAKÜLTESİ 

İNGİLİZ DİLİ VE 

EDEBİYATI(İngilizce) 
8 8 7000TL 

8 
YABANCI DİLLER 

FAKÜLTESİ 
JAPONCA MÜTERCİM ve 
TERCÜMANLIK (Türkçe) 3 3 5000TL* 

9 
SOSYAL VE BEŞERİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ (İngilizce) 10 10 7000TL 

10 
SOSYAL VE BEŞERİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
SOSYOLOJİ (İngilizce) 5 5 7000TL 

11 
SOSYAL VE BEŞERİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
TARİH(İngilizce) 5 5 7000TL 

12 
SOSYAL VE BEŞERİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
(Türkçe) 4 4 5000TL* 

13 
KKTC AKADEMİK BİRİM 

(Lefkoşa/KKTC) 
HUKUK (Türkçe) %50 BURSLU 15 15 

3000 USD (Excluding annual 
registration fee) 

15 
KKTC AKADEMİK BİRİM 

(Lefkoşa/KKTC) 

İSLAMİ İLİMLER (%30 Arapça) 
BURSLU 15 15 

500 USD (Excluding annual 
registration fee) 

16 
KKTC AKADEMİK BİRİM 

(Lefkoşa/KKTC) 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 

(%30 İngilizce) %50 BURSLU 
15 15 

2600 USD (Excluding annual 
registration fee) 

18 
KKTC AKADEMİK BİRİM 

(Lefkoşa/KKTC) 

PSİKOLOJİ (Türkçe) %50 
BURSLU 15 15 

2600 USD (Excluding annual 
registration fee) 

20 
KKTC AKADEMİK BİRİM 

(Lefkoşa/KKTC) 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 
(Türkçe) %50 BURSLU 15 15 

2600 USD (Excluding annual 
registration fee) 

22 
KKTC AKADEMİK BİRİM 

(Lefkoşa/KKTC) 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK (Türkçe) %50 
BURSLU 

15 15 
2600 USD (Excluding annual 

registration fee) 

    
2022-2023 Lisans Toplam 

Kontenjan Teklifi 
  180   



N
O

T
 

 

NOT: İlgili Akademik birimlerin önerileri doğrultusunda belirlenen kontenjanlarla ilgili olarak, kesin kayıtlarda kontenjan 
dolmadığı takdirde Fakülte/Birim bazında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile programlar arası kontenjan transferi yapılabilir. 
KKTC AKADEMİK BİRİMİ (Lefkoşa/KKTC) lisans programlarının yıllık öğrenim ücretleri, yıllık olarak ödenen kayıt ücretine 
dahil değildir. KKTC AKADEMİK BİRİM ilgili programları için 2022/2023 kayıt ücreti 3000TL'dir. KKTC AKADEMİK BİRİMİ 
(Lefkoşa/KKTC) lisans programlarına Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları dışındaki uluslararası öğrenci adayları 
başvurabilirler. YÖS-Türk statüsünde kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri 2022 yılı itibariyle YTB tarafından 
karşılanmayacağından bu statüde kayıtlı öğrenciler belirlenen dönemlik öğrenim ücretinin tamamını ödemekle 
mükelleftirler. 

* 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak 
Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereği yabancı dille eğitim yapmayan program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIMI 

Başvuru Koşulları:  

1) Adayların ortaöğrenimlerinin (lise) son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları 

gereklidir.  

2) Aşağıdaki adaylar uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapabilir.  

Aşağıdaki şartları taşımaları koşuluyla uluslararası öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir: 

a) Yabancı ülke yurttaşları.  

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar 

ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının, Türk 

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi 

olduklarını belgeleyenler. (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde" (1) “Türkiye 

içinde veya dışındaki Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk 

Vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların 

Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

c) Sonradan T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular. 

3) Aşağıda verilen durumdaki adayların başvuruları ise, kabul edilmeyecektir.  

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC’de tamamlayanlar. 

b) KKTC uyruklu olanlar. (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 olanlar veya olacaklar hariç.)  

c) İkinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular. (İkinci 

fıkranın (ç) ve (d) bendindeki şartları sağlayanlar hariç),  

ç) Uyruğundan birisi KKTC 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 olacaklar hariç)  

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya ikinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk 

uyruğu T.C. olan çift uyruklular. 

e) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar 

ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının, Türk 

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını 

belgeleyenler. (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde" (1) “Türkiye içinde veya 

dışındaki Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.” 

hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı 

Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

f) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise; 

ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. (Ortaöğreniminin 

(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında 

tamamlayanlar dahil)  

g) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul 

kontenjanlarına 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.)  

h) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan 

ı) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL 

sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklu öğrenciler.  

 

 

Başvurular:  

 1) Başvuru şartları ve takvimi, başvuru kılavuzuyla birlikte Senato onayını müteakip ASBÜ internet 

sayfasında ilan edilir. Aday, eğitim-öğretim almak istediği programlara ait başvurusunu Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru sayfasından çevrimiçi olarak yapar. 

https://isoaf.asbu.edu.tr/ adresinden yapılan çevrim içi başvurular, başvuru takvimine uygun olarak 

alınmakta ve yapılan çevrim içi başvuruların ön değerlendirmesi Uluslararası Ofis kanalıyla 

yapılmaktadır. Değerlendirmeye esas olan başvurular, sonuçlandırılmak üzere ASBÜ Uluslararası 

öğrenci kabul komisyonuna gönderilmektedir.  

 

Başvuru için Taban Puanlar:   

Uluslararası öğrencilerin Üniversitemize kabulü için, ilgili yıla ait olmak üzere, Üniversite 

Senatosunun belirlediği Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yurt Dışından Lisans Öğrenci 

Kabulünde Geçerli olan Sınav ve/veya Diploma Listesindeki Uluslararası Sınavlar, Ülke yerel 

sınavları ve diplomalara ait taban puanlar geçerlidir. (Bknz- Ek-1) Lise bitirme sınavları 

statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama getirilmez, ancak Üniversite giriş sınavı 

statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:  

1) ASBÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu kontenjan dahilinde, öncelikle Senato tarafından 

istenen uluslararası sınavlardan alınan puanlardan başlamak üzere değerlendirme yapar. Bu sınavlar 

ve ülkelere özgü puanlar Senatoca belirlenen “ASBU Yurt dışından lisans öğrenci kabulünde geçerli 

olan sınav ve/veya diploma listesine göre değerlendirilir. Bunun yanı sıra ülkelerin yaptığı kendi ulusal 

sınav puanları, daha sonra Üniversite Senatosunca kabul edilen kurumların yaptığı Genel YÖS Sınav 

puanları öncelikli olarak kabul edilir. Sadece Ortaöğretim başarı puanına göre de öğrenci kabulü 

yapılabilecektir. YÖS sınav puanı ve Ortaöğretim başarı puanı kabul sınırı ve/veya oranı senatoca 

belirlenir ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yurt Dışından Lisans Öğrenci Kabulünde Geçerli 

Olan Sınav ve/veya Diploma Listesinde ilan edilir.  

ASBÜ Yurt dışından lisans öğrenci kabulünde geçerli olan sınav ve/veya diploma listesine; 

https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/inline-

files/ASBU%20Uluslararas%C4%B1%20S%C4%B1nav%20Listesi.doc_0.pdf   

Adresinden ulaşabilirsiniz.  

Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru 

koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için adaya hak tanımaz.  

2) Başvuruların değerlendirmesi ve nihai sonucun açıklanması ilgili Uluslararası öğrenci kabul 

komisyonu tarafından tamamlanır. Sonuçların ilanı ve adaylara tebliği Uluslararası ofis tarafından 

gerçekleştirilir.  

3) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

 

https://isoaf.asbu.edu.tr/
https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASBU%20Uluslararas%C4%B1%20S%C4%B1nav%20Listesi.doc_0.pdf
https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASBU%20Uluslararas%C4%B1%20S%C4%B1nav%20Listesi.doc_0.pdf


Sonuçların Duyurulması:  

 1) Başvuru sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Uluslararası Ofis internet sayfasında 

duyurulur. 

 2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için Uluslararası ofis tarafından “Kabul Mektubu” 

düzenlenir. Kayıt hakkı kazanan Uluslararası öğrencilerin kesin kayıt tarihleri Kabul Mektubu 

içerisinde yer alır. Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Adayların kayda 

şahsen gelmeleri zorunludur. Mazeretlerinin bulunduğu durumlar için, kanuni veya iradi (noter 

huzurunda verilmiş vekâletname) temsilcisi tarafından kayıt yapılabilir. İnternet ortamında veya 

posta ile kayıt yapılamaz. 

 

Öğrenim Ücreti:  

1)  Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan Uluslararası lisans öğrencilerinden alınacak katkı payı ve 

öğrenim ücreti miktarları, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı 

Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararının 

Yürürlüğe Konulması Hakkında kararın ilgili yıla ait belirlenen şartlara uygun olarak, uluslararası 

öğrencilerin ödeyeceği yıllık öğrenim ücreti miktarı 2022 yılı için 7000TL’dir. 2022-2023 Eğitim-

Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak 

Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararı gereği, Türk Dili Edebiyatı 

Programı ve Japonca Mütercim ve Tercümanlık programlarının eğitim dili Türkçe olduğundan 2021 

yılı için ilgili programların öğrenim ücreti: 5000TL’dir.) Belirlenen ücretler, Üniversite Yönetim 

Kurulu kararına göre her yıl güncellenmektedir. Kayıt hakkı kazanıp kayıtlanan öğrenciye, 

kaydının silinmesini talep etmesi durumunda yatırılan ücret iade edilmez.  

2) Türkiye Cumhuriyeti resmi kimlik kartına veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ya da nüfus 

cüzdanına sahip öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Mavi kart sahibi öğrencilerin Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 

Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında kararında 

belirlenen katkı payı miktarları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığınca 2022 yılı 

itibariyle karşılanmadığından bu öğrenciler ilgili bölüme ait ücreti ödemekle mükelleftirler. 

2022 yılından önce kayıt yaptıran bu durumdaki öğrencilerin ücretleri Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluğu Başkanlığınca karşılanmaya devam edecektir. Türkiye Diyanet Vakfı 

koordinesinde Uluslararası İlahiyat programı üzerinden kayıt yapmaya hak kazanan 

uluslararası öğrencilerin öğrenim ücreti de ilgili Cumhurbaşkanlığı kararında belirlenen katkı payı 

miktarlarına uygun olarak Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanır. 

 

Kayıt:  

 1) Kayıtlar, ASBÜ Uluslararası öğrenci kabul komisyonunun değerlendirme sonucuna göre Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimin öngördüğü tarihlerde yapılır.  

2) Kesin kayıtta gerekli olan evraklar; 

 a) Kayıt Formu 

b) Lise Diplomasının aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan 

onaylı Türkçe örneği) 

c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi 

ç) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi 

d) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği 



e) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği 

f) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu 

g) Biyometrik Fotoğraf (4 adet)  

h) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire 

sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini üniversitemizde 

sürdürecek yabancı uyruklu öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair 

ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir) 

ı) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

i) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge 

j) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç 

belgesinin aslı 

k. İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi 

almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz etmesi 

zorunludur) 

İl Göç İdaresi Tarafından İstenen Belgeler: 

2017 yılından itibaren ikamet izni başvuruları üniversitemiz tarafından alınacağı için bu belgelerinde 

kayıt esnasında hazırlanarak bizzat öğrenci tarafından il göç idaresine teslim edilmesi gerekir.  

a) Öğrenci İkamet izin başvuru formu (e-ikamet sistemi üzerinden başvuru tamamlandığında sistem 

tarafından oluşturulur; başvuru formunun çıktısı alınıp imzalanır)  

b) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin aslı ve fotokopisi (Talep edilen izin süresinden 60 

gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır) 

c) Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş, fonu beyaz, biyometrik ve 4 adet olmalıdır) 

ç) Geçerli sağlık sigortası, e) Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduklarına dair 

beyan (Başvuruda beyan edilir ancak daire destekleyici belge isteyebilir) 

d) Geçerli ve doğru bir adres beyanı (Yurtta kalıyor ise e-imzalı/ imzalı) / mühürlü/ kaşeli yurt belgesi 

ya da noter onaylı kira sözleşmesi, 

e) Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu (Kayıttan sonra Üniversitemiz tarafından verilecektir) 

 

Eğitim Dili: 

1) Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine tabidir. 

2) Eğitim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için uluslararası öğrencilerin 

Türkçe dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. Türkiye’de bir ortaöğretim kurumundan en az üç 

yıl öğrenim görerek mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun 

dışındaki adayların lisans eğitimlerine başlayabilmeleri için, ASBÜ TÖMER,  TÖMER, DİLMER 

veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair 

belgeye sahip olmaları gerekir. Ortaöğreniminin tamamını Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk 

liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. 

3) Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için uluslararası öğrencilerin 

İngilizce dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışında ortaöğretim düzeyinde 



olmak koşuluyla, eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan veya İngilizcenin anadil ya da 

resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerdeki ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylardan yabancı 

dil yeterlilik şartı aranmaz. Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 

yeterli puana sahip olan adaylar lisans programlarına başlayabilirler. 

IBT (Her bir 

beceriden en az 16) 

CAE CPE PTE 

84 C C 62 

 

4) Eğitim dili İngilizce dışında herhangi bir yabancı dil olan lisans programlara kayıt 

yaptırabilmek için uluslararası öğrencilerin ilgili yabancı dil yeterliğini belgelemeleri gerekmektedir. 

Yurt içi veya yurt dışında ortaöğretim düzeyinde olmak koşuluyla, eğitim dilinin ilgili yabancı dil 

olduğu programlardan mezun olan veya ilgili yabancı dilin anadil ya da resmi dil olarak 

konuşulduğu ülkelerdeki ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylardan yabancı dil 

yeterlilik şartı aranmaz. Yukarıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarının herhangi 

birinden yeterli puana sahip olan adaylar lisans programına başlayabilirler. 

 

(Ek-1) ASBÜ Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulünde Kullanılan Sınav Listesi 
 

 

 

 

 

https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASBU%20Uluslararas%C4%B1%20S%C4%B1nav%20Listesi.doc_0.pdf
https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASBU%20Uluslararas%C4%B1%20S%C4%B1nav%20Listesi.doc_0.pdf

