
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ  

BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar 
  

Amaç 
MADDE  1 -  (1)  Bu yönergenin amacı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne 

bağlı lisans programlarına yabancı uyruklu (yurt dışından) öğrenci alımına ilişkin esasları 

belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne yurt içi ya da 

yurt dışından yabancı uyruklu olan öğrencilerin başvuru, kayıt-kabul koşullarını ve bunlara ilişkin 

hükümleri kapsar. 

 

Yasal Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 6287 sayılı Kanunun 14/f maddesi uyarınca Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca belirlenen  hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

a) Aday Öğrenci: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı birimlere başvuran 

yabancı uyruklu öğrenciyi, 

b) Birim: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte, meslek yüksekokulu 

ve Rektörlüğe doğrudan bağlı bölüm ve öğretim birimlerini,  

c) MGU: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni, 

ç) İlgili yönetim kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde 

fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

d) Program: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan programları, 

e) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nu, 

f) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni, 

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

Genel İlkeler 

MADDE 5 - (1) Her eğitim-öğretim yılı için Üniversite’ye bağlı lisans programlarına yabancı 

uyruklu olan öğrenciler için kontenjanlar, ilgili akademik birimlerin bölüm başkanlıklarının önerisi 

üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar Senato tarafından 

onaylandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.  

MADDE 6 - (1) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 

Programlar arasında kontenjan aktarımı yapılamaz. 

MADDE 7 - (1) Üniversite’ye yabancı uyruklu olarak kabul edilecek olan adaylar 

başvurularında en fazla 3 program için tercih yapabilirler. 

MADDE 8 - (1) Üniversitesi Yönetim Kurulu, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 

yabancı uyruklu sıfatıyla kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami 

miktarları arasındaki talebi belirleyerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar.  

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru  

 

Başvuru Koşulları 

MADDE 9 - (1) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği 

programlara, lise son sınıfta veya mezun olan yabancı uyruklu adaylardan Milli Eğitim 

Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak olan Türkiye'deki 

liselere eşdeğer olduğuna ilişkin “Denklik Belgesi” bulunanların başvuruları kabul edilir.  

(2) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

a) Yabancı uyruklu olanların, 

b) 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 “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.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift 

uyrukluların, 

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların, 

d) KKTC  uyruklu  olup  KKTC’de  ikamet  eden  ve  KKTC’de  ortaöğrenimini tamamlayan 

GCE AL 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,  

e) Yönerge ekinde listelenen sınavlardan belirtilen asgari puanları alanların, 

başvuruları kabul edilir. 

(3) Adaylardan; 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,  

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını 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), 

c) Ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamayan ve doğumla ilk 

uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  

ç) 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), 

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

liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların 

e) Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle, kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların,  

başvuruları kabul edilmez. 

 

Başvuru Süreci 

MADDE 10 –  (1) Başvurular MGU tarafından akademik takvimde ilan edilen tarihler 

arasında çevrimiçi (online) yapılır. 

(2) Başvuru için duyuruda belirtilen tüm belgeler eksiksiz olarak sunulur.  

 

 

 

 



Başvuru İçin Kabul Edilen Sınavlar ve Taban Puanları 

MADDE 11 - (1) Başvuruda bulunan aday öğrencilerin başvurdukları program türüne göre, 

istenen ulusal ve/veya uluslararası sınavların listesi ve minimum puanlar EK -1’ de verilmiştir. 

Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.  

(2) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerlidir. (ABİTUR vb.)    

(3) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler için yönergenin 9. maddesinde 

belirtilen esaslara aykırı olmamak şartıyla lise bitirme diploması yeterlidir. Üniversite giriş statüsünde 

veya lise bitirme statüsünde bir sınav puanı aranmaz. 

(4) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlere bağlı programlara başvuran adaylar, ilgili 

akademik birim tarafından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olması gerekmektedir. Özel 

yetenek sınavı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 12 -  (1) Başvuruda aşağıdaki belgeler eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen 

yöntem ile  sunulur: 

a) Lise diplomasını almış adayların diplomasının aslı, fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti 

Makamlarınca denkliği onaylanmış onaylı örneği, 

b) Lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim 

görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge, 

c) Lise mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş 

onaylı  örneği, 

ç) Başvuru için kabul edilen sınav/diploma belgelerinin aslı ve fotokopisi, 

d) Başvuru duyurusunda belirtilen, başvurulan programa özel olarak istenen ek belgeler,  

e) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi, 

f) Adayın son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden 

çekilmiş 2 adet ICAO standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf, 

 

 (2) Yabancı dildeki belgelerin ayrıca yeminli tercüman tarafından yapılmış çevirisinin 

başvuruya eklenmesi gereklidir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme ve Kayıt 

 

Değerlendirme ve Kayıt Hakkı 

MADDE 13 - (1) Aday öğrencilerin başvuruları, yabancı uyruklu öğrenci kabul eden 

akademik birimlerden en az bir temsilcinin bulunduğu en az üç kişilik komisyon tarafından ön 

değerlendirmeye alınır.  

(2) Ön değerlendirme sonuçlarına göre aday listeleri ilgili akademik birimlere yönlendirilir. 

(3) Akademik birimlere bağlı bölümlerce gerek görüldüğü takdirde ekli listede belirtilen 

sınavlara ilaveten adaylara mülakat yapma hakkına sahiptir. 

(4) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı, 

diploma notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütler dikkate 

alınır. 

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda değerlendirme özel yetenek sınav 

yönergesinde belirtilen hususlara göre yapılır. 

(6) Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar kayıt hakkı kazanırlar.  

(7) Kayıt hakkı kazanan adaylara, çevrimiçi başvuru esnasında Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na beyan ettikleri e-posta adreslerine vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu 

gönderilir. 

 

 



 

Kayıt 

MADDE 14 - (1) Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, MGU tarafından duyurulan akademik 

takvimde belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kayıt yaptırırlar. 

(2) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Lise diplomasının aslı, fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti Makamlarınca denkliği 

onaylanmış onaylı örneği, 

b) Başvuru için kabul edilen sınav/diploma (Ek 1'de belirtilen) belgelerinin aslı ve fotokopisi 

(belge yabancı dilde ise yeminli tercümanda yapılmış çevirisi), 

c) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi, 

ç) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

d) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak Öğrenci 

Vizesi, 

e) 6 adet vesikalık fotoğraf, 

f) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi, 

g) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge, 

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maddi güvence miktarına sahip olduğuna 

ilişkin belge. 

(3) Lisans programlarına yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri 

ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları zorunludur. 

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek 

yabancılar statüsünde olmaları gerekir. 

(5) Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. 

(6) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar 

veya kayıt için gerekli olan belgelerini sunamayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar. 

(7) Kayıt yaptırarak kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görmek 

üzere ikamet edebilmeleri için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri 

çerçevesinde İçişleri Bakanlığı yetkili makamları tarafından verilen öğrenci ikamet iznini almaları 

zorunludur. 

  

Kesin Kayıt 

MADDE 15 - (1) Kayıt hakkı kazanan adayın, kesin kayıt yaptırabilmesi için Türkçe dil 

seviyesini gösteren, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına 

bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde bir belge ibraz etmeleri zorunludur.  

(2) Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adayların, kayıtları yapılarak bir (1) yıl 

süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılırlar.  Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale 

getirmemeleri durumunda bir yıl daha ek süre verilir.  Ek süre sonunda da C1 seviyesinde Türkçe 

belge ibraz edememeleri durumunda ise kesin kayıtları yapılmaz ve kayıtları silinir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Üniversite Öğretim 

Yönetmelikleri, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili 

kurul kararları uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu'nun 06/08/2018 tarih ve  2018/14 sayılı 

toplantısında kabul edilerek  yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Rektörü yürütür.  



 

 

EK 1 : Kabul edilen sınavlar ve puanlar 
 

 
 

 


