
2020-2021 öğretim yılında Üniversitemize kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adayların istenen 

belgeleri tarayarak “anadoluyos@anadolu.edu.tr” adresine 25 Aralık 2020 tarihine kadar mail olarak 

göndermeleri gerekmektedir. 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. 2020 ANADOLUYÖS Yerleştirme Sonuç Belgesi, 

2. 2020 ANADOLUYÖS Başvuru Formu,  

3. Pasaport/T.C. Kimlik/Mavi Kart fotokopisi, 

4. T.C. veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylardan “Çok Vatandaşlık Kayıtlı Nüfus 

Kayıt Örneği”,  

5. Lise diplomasının fotokopisi ve Türkçe tercümesi, 

6. Lise Denklik Belgesi,  

7. Katkı Payını/Öğrenim Ücretini bankaya yatırdığını gösteren dekont, 

8. 3 adet (4,5×6,0 cm) ebadında renkli fotoğraf, 

9. Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini 

sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence taahhütnamesi, 

10. Kayıt hakkı kazanan adayların, öğretim dili Türkçe olan programlara başlayabilmesi için; 

ANADOLUYÖS Türkçe Testinden en az 70 puan veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLU TÖMER)”nin “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı” ya 

da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik 

Sınavı (TYS)”ndan Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) düzey karşılığı (B2) düzeyinde puan almış 

olması gerekir.  

 

Yukarıda belirtmiş olduğum belgelerin asıllarını 31 Mart 2021 tarihine kadar teslim 

edeceğimi beyan ederim. E-mail ile göndermiş olduğum belgelerin asılları ile uyuşmadığı ve 

belgelerimin asıllarını getirmediğim takdirde kaydımın iptal edilmesini kabul ediyorum. 

 

Adı Soyadı : 

İmza  : 

 

Önemli Not: Adayların kayıt için kendilerinin ya da Noter, Büyükelçilik veya Konsolosluk yoluyla vekalet 

verdikleri kişilerin başvurmaları gerekmektedir. Küresel salgın nedeniyle pek çok ülkede lise mezuniyet 

sınavlarının sonbahara ertelenmesi ve geç mezuniyet sebebiyle 2020-2021 öğretim yılı Güz dönemine 

mahsus olmak üzere uluslararası öğrenciler, lise mezuniyetlerini tamamlamak koşulu ile ön kayıt 

yaptırabileceklerdir. Adayların 31 Mart 2021 tarihine kadar belge asılları ile banka dekontunu 

Üniversitemize teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının 31 Mart 2021 tarihine kadar teslim edilmemesi veya e-mail ile 

gönderilen belgelerin asılları ile uyuşmaması durumunda kayıtları iptal edilecektir. Üniversite, gerçeğe 

aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 
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