2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU,
KABUL, KAYIT KOŞULLARI VE TAKVİMİ

Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için uluslararası öğrenci başvuruları 03
Temmuz- 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvurular;
a) 2019 ve 2020 yıllarında çevrim içi veya yüz yüze sınav yapan ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarının sınav sonuçlarına (sınav sonuç belgesinde doğrulama kodu
olması şartıyla) göre;
b) Aşağıdaki Tablo 1’de belirtilen diğer uluslararası sınav sonuçlarından birine göre;
c) Öğrencilerin orta öğretim not ortalamasına göre yapılacaktır.
Başvurular online olarak Öğrenci Bilgi Sistemimizde alınmaktadır.
Başvurma Hakkına Sahip Adaylar
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla adaylardan;
1- Yabancı uyruklu olanların,
2- 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 Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin
Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, [5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 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 T.C. vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. 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),
5- 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),
6- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
tamamlayarak 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, başvuruları kabul edilir.

Başvuru Hakkına Sahip Olmayanlar
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- Başvurma Hakkına Sahip Adaylar başlığındaki 2 numaralı maddede tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (4 numaralı maddedeki 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 Başvurma Hakkına Sahip
Adaylar başlığındaki 2 numaralı maddede tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.
Değerlendirme ve Yerleştirme:
Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere uluslararası
öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır.
1- 2019 ve 2020 yıllarında çevrim içi veya yüz yüze sınav yapan ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarının sınav sonuçlarına (sınav sonuç belgesinde doğrulama kodu
olması şartıyla) göre;
2- Tablo 1’de belirtilen diğer uluslararası sınav sonuçlarından birine göre;
3- Öğrencilerin orta öğretim not ortalamasına göre gerçekleşecektir.
Ayrıca;
• Uluslararası öğrencilerden tercih ücreti alınmayacaktır.
• Yapılacak tercih sayısı 4 olarak belirlenmiştir.
• Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Üniversitemiz
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup
doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi
gerektirmez.
• YÖK tarafından onaylanan kontenjan sayıları önümüzdeki günlerde Üniversitemiz
web sayfasında ilan edilecektir.
Sonuçların Duyurulması:
1- Sonuçların değerlendirilmesi ve yerleştirme sonuçları akademik takvimde belirtilen
tarihte Üniversitenin web sayfasından ilan edilir.

2- Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, başvuru sırasında beyan ettikleri eposta
adreslerine Koordinatörlük tarafından “Kabul Mektubu” gönderilir.
Kayıt:
1- Kayıtlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. İnternet ortamında veya
posta ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri
sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlem ile idareyi
yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise
iptal edilir. Bu durumun kayıt tarihleri içinde tespiti halinde, bu adayların yerine yedek
listeden kayıt yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler
başlatılır.
3- 2020-2021 Akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere Uluslararası
öğrencilere lise mezuniyetlerini tamamlamak koşulu ile ön kayıt yapılır ve bu durumda olan
öğrencilerin başvuru ve kesin kayıt süreci 15 Aralık 2020 tarihe kadar devam eder.
Başvuru, Sonuç ve Kayıt Takvimi:

Uluslararası Öğrenci Başvuruları

03 Temmuz-14 Temmuz 2020

Başvuruların Değerlendirilmesi

15-19 Temmuz 2020

Asil ve Yedek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

20 Temmuz 2020

Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri

20-30 Temmuz 2020

Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

04 Ağustos 2020

Yedek Kayıt Tarihleri

04-10 Ağustos 2020

Boş Kalan Kontenjanlar için Başvuru İlanı

11 Ağustos 2020

Ek Tercihler

11-16 Ağustos 2020

Ek Yerleştirme Sonuçları İlanı

17 Ağustos 2020

Ek Yerleştirme Kayıtları

17-24 Ağustos 2020

İkinci Ek Yerleştirme (Gerekli görüldüğü takdirde)

Web sitesinde ilan edilecektir.

MU TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavı

14 Eylül 2020

MU Yabancı Diller Yeterlilik Sınavı

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
a) Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe
tercümesi.
b) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınacak ‘Denklik Belgesi’nin aslı, (öğrenciler kayda
geldikten sonra istenilir.)
c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
d) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği,
f) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C.
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
g) Katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenen normal öğretim öğrencilerinden alınacak katkı payı ve öğrenim
ücretinin 3 katı olarak belirlenmiştir.)
h) Fotoğraf (4 adet),
i) 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. Bununla ilgili gerekli maddi
güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğünün web sayfasında duyurulur).
j) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik no beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
k) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı
bir belge,
l) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE
AL sınav sonuç belgesinin aslı,
m) 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.)
Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı:
Hazırlık Sınıfı için yeterlilik sınavı 14 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.
Türkçe Yeterlilik Sınavı:
Türkçe Yeterlilik Sınavı 14 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.
Kılavuzda yer almayan bilgiler için Munzur Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
Başvuru, Kabul, Kayıt, Sınav ve Yerleştirme Yönergesi’ni inceleyiniz.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Tablo 1: Sınavlar ve Başarı Şartları:
Ülke / Sınav Adı
Munzur Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı
(MUYÖS)
Türkiye'deki diğer
üniversiteler tarafından yapılan
Uluslararası Öğrenci Seçme
Sınavları
(Doğrulama kodu olmayan
üniversitelerin sınav sonuç belgeleri
geçersizdir.)

En düşük – En yüksek puan

Sınav türü ve geçerlilik
Süresi

Ön Lisans – Lisans programları
için en az 0/ 100

-

Ön Lisans - Lisans programları
için en az 10/100

2019-2020
yıllarında yapılan

ACT American College Test

Matematik (Math) ve Fen
(sciencereasoning) alanlarında
toplam en az 21 / 36

Üniversite giriş sınavı
(2 yıl geçerli)

Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite
Giriş Sınavı (Gaokao)

En az 500/ 750

Üniversite giriş sınavı
(2 yıl geçerli)

SAT (Scholastic Aptitude TestReasoning)
Moğolistan Merkezi Üniversite
Giriş Sınavı (KONKUR)
Azerbaycan Üniversite Giriş sınavı
(TQDK)
ABITUR (Almanya)
GCE (A Level) Sınavı
Uluslararası Bakalorya Diploması
Fas Bakaloryası
Fransız Bakaloryası
İran Lise Bitirme Sınavı
Irak Lise Bitirme Sınavı
Libya Al-Shahada-Al Thanawiyya
Sınavı
Mısır Merkezi Lise Bitirme Sınavı
(Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-

“SAT Reasoning" sınavının
"Math" ve "Critical Reading"
testlerinden Matematik puanı 600
olmak üzere 1600 üzerinden
en az 1100 toplam
Üniversiteye giriş sınavından en
az 600 / 800
TQDK tarafından yapılan
merkezi üniversite giriş
sınavından en az 500/700
En az 4/1

Üniversite giriş sınavı
(2 yıl geçerli)
Üniversite giriş sınavı
(2 yıl geçerli)
Üniversite giriş sınavı
(2 yıl geçerli)
Lise
bitirme
süresiz

En az biri başvurulan programla
Lise
ilgili olmak üzere en az 2 konuda
süresiz
A seviyesi
Lise
Diploma notu en az 28 / 42
süresiz
Lise bitirme sınavlarından en az Lise
12 / 20
süresiz
Lise bitirme sınavlarından en az Lise
12 /20
süresiz
Lise Bitirme Sınavından en az
Lise
12/20
süresiz
Lise Bitirme Sınavından en az
Lise
60/ 100
süresiz
Lise bitirme sınavından
Lise
başvurulan programla ilgili dalda
süresiz
en az 60/100
Lise Bitirme Sınavından en az 60 Lise
/100
süresiz

sınavı

bitirme

sınavı

bitirme

sınavı

bitirme

sınavı

bitirme

sınavı

bitirme

sınavı

bitirme

sınavı

bitirme

sınavı

bitirme

sınavı

Amma)
Orta öğretim puanı ile gelen adaylar
Pakistan Lise Bitirme Diploması
Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al
Thanawiyya (baccalaureate) sınavı
Suudi Arabistan Al Shahada-Al
Tahanawiyya Al-Amma
Yemen General Secondary
Education Certificate
Diğer (Listede belirtilmeyen
ülkelerdeki Ulusal Bitirme
Sınavları/Üniversiteye Giriş
Sınavları )

Lise Bitirme-diploma notu en az
60 /100
Lise Bitirme Sınavından en az 60
/100
Fen dalında (scientificstream) en
az 185 / 240, Sosyal dalda en az
170/240
Lise Bitirme Sınavından en az 60
/ 100
Lise Bitirme Sınavından en az 60
/100
Uluslararası Öğrenci Kabul
Komisyonu değerlendirir

Lise
bitirme
süresiz
Lise
bitirme
süresiz

sınavı
sınavı

Lise
bitirme
süresiz

sınavı

Lise
bitirme
süresiz
Lise
bitirme
süresiz

sınavı
sınavı

