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YABANCI UYRUKLULAR İÇİN
EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT
Kabul
edilen
Sınavlar:

Ulusal

ve

Uluslararası

Yükseköğretim Programları İçin;
-Fen Edebiyat Fakültesi Programları ile Mimarlık Fakültesinin İç Mimarlık ve Endüstri Ürün.Tas.
Bölümleri için 650 puan

*SAT sınavından toplam en az
-Mimarlık ve Şehir Böl.Pln. Bölümleri için ise 680 puan
ACT sınavından toplam en az

24 puan

GCE sınavından, en az biri başvurulan programla En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A seviyesi
ilgili olmak üzere
16 puan
Fransız Bakalorya sınavından
-Fen Edebiyat Fakültesi Programları ile Mimarlık Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Böl.Pln.
Bölümleri için 2 puan
ABİTUR sınavından

MATURA sınavından

-İç Mimarlık ve Endüstri Ürün.Tas. için ise 3 puan
-Fen Edebiyat Fakültesi Programları ile Mimarlık Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Böl.Pln.
Bölümleri için 2 puan
-İç Mimarlık ve Endüstri Ürün.Tas. için ise 3 puan

Uluslararası Bakalorya sınavında Diploma notu
en az

*Azerbaycan TQDK tarafından yapılan Merkezi
Üniversite Giriş Sınavı

-Fen Edebiyat Fakültesi Programları ile Mimarlık Fakültesinin İç Mimarlık ve Endüstri Ürün.Tas.
Bölümleri içn 30 puan
-Mimarlık ve Şehir Böl.Pln. Bölümleri için ise 33 puan
-Sinema -TV Bölümü için 1. sınavdan en az 200, 2. sınavdan en az 350 olmak üzere toplam en az
550 puan
-Mimarlık Bölümü için en az 250 puan, diğer bölümler için kabul edilmemektedir.
-Fen Edebiyat Fakültesi Bölümleri için kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak
olimpiyatlarında
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi)
tarafından yapılan sınavlar

ÖSYS sınavlarında, başvurduğu programın puan türünde bir önceki yıl ÖSYS'de oluşan taban puanını
almış olmak

Yabancı uyruklu adayların, kesin kayıt yaptırabilmesi için Türkçe dil seviyesini gösteren, Üniversitemiz SEM veya Ankara Üniversitesi’ne bağlı TÖMER
veya Yunus Emre Enstitüsü tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kesin kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı
sağlayamayan adaylar, kayıtları yapılarak bir (1) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılırlar. Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale
getirmemeleri durumunda bir (1) yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda da C1 seviyesinde Türkçe belge ibraz edememeleri durumunda ise kesin
kayıtları yapılmaz ve kayıtları silinir.
,
*SAT Sınavının geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
*Azerbaycan TQDK tarafından yapılan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır
BAŞVURU KOŞULLARI
Yabancı uyruklu adayların;
-

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavından başvurduğu programın puan türünden bir önceki yıl oluşan taban puanını almış ve/veya aşağıda
belirtilen Uluslararası sınavlardan herhangi birine girerek istenilen puanı almış/başarmış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU VE ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Başvuru ve Ön kayıtlar, MSGSÜ Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na (Meclis-i Mebusan Caddesi No:24 Fındıklı-İstanbul) 02 Eylül
(Pazartesi) - 03 Eylül (Salı) - 04 Eylül (Çarşamba) - 05 Eylül (Perşembe) - 06 Eylül (Cuma) 2019 tarihlerinde ve 09.30-16.00 saatleri arasında şahsen
yapılacaktır. Şahsen yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Aşağıda I.II. ve III. maddelerde belirtilen şartlardan en az birini yerine getirdiğini gösteren belgenin aslı ve fotokopisi, (belge yabancı dilde ise yeminli
tercümandan yapılmış çevirisi)
I. SAT sınavından en az 650 puan, ACT sınavından en az 22, GCE sınavından en az 3 konuda A seviyesi, , Uluslararası Bakalorya
sınavından diploma notu 28, Fransız Bakalorya sınavından (sadece Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan belgeler kabul
edilecektir.) 14 puan, ABİTUR, MATURA sınavlarından 3 puan, TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında
altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak (SAT sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır)

II. 2019 YKS sınavında önceki yıl oluşan taban puanı aldığına ilişkin belge.
2) Lise diplomasını almış adayların diplomasının aslı, fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti Makamlarınca denkliği onaylanmış onaylı örneği,
3) Lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen
resmi bir belge,
4) Lise mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,
5) Başvuru için kabul edilen sınav/diploma belgelerinin aslı ve fotokopisi,
6) Başvuru duyurusunda belirtilen, başvurulan programa özel olarak istenen ek belgeler,
7) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi,
8) Adayın son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 2 adet ICAO standartlarında biyometrik
vesikalık fotoğraf,
9) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adaylara ön kayıt sırasında Üniversitemizce verilecek Başvuru Tercih Formunun
tercih kısmında yazılı olan 6 (altı) bölümden en fazla tercih edecekleri 3 (üç) bölümü bir sıralama ile (birinci, ikinci gibi) yaptıklarını gösterir
Başvuru Tercih Formu.
Yabancı dildeki belgelerin ayrıca yeminli tercüman tarafından yapılmış çevirisinin başvuruya eklenmesi gereklidir.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN GENEL BİLGİLER
a) Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:

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 Soy Bağı başlıklı 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 ve bu durumdaki çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 20052010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların başvuruları kabul edilecektir.
Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar:

1)
2)

TC uyruklu olup, ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

3)

Ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamayan ve doğumla ilk uyruğu
T.C. olan çift uyrukluların

4)

Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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

KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),

veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

6)

Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
UYARI :
Türk Vatandaşı; 5901 sayılı Kanunun 3/ç maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi ifade eder. Anılan kanunun
5.,6. ve 7. maddelerinde ise;

a)
b)
c)

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.
Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından
itibaren hüküm ifade eder.
Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık;
1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi
halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
hükmü amirdir.

Adaylar, hem TC uyruklu, hem de yabancı uyruklu adaylar için yapılan sınavların ikisine birden başvuramazlar.
Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavlarına, ön kayıt esnasında eksik, yanlış bilgi ve belge ile başvuranların, eğer girdi ise TC uyruklu adaylar için yapılan
yetenek sınavları da dahil olmak üzere, tüm sınavları iptal edilir.
Başvuru Ön Kayıt Tarihi

: 02-03-04-05-06 Eylül 2019

Başvuru Değerlendirme Tarihi

: 09 Eylül 2019

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

: 10 Eylül 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

: 11 Eylül 2019

Yedek Yerleştirme Listesinin İlanı ve
1.Yedek Listeden Kesin Kayıt Tarih

: 12 Eylül 2019

2.Yedek Kesin Kayıt Tarihi

: 13 Eylül 2019

Başvuru işlemine ilişkin bilgilerimin doğru olduğunu beyan ederim.Söz konusu bilgilerin herhangi
birinin eksik veya yanlış olması durumunda tüm kayıt ve sınav haklarımın geçersiz olacağını ve bu
konuda bir hak aramayacağımı kabul ederim.
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