BA KENT ÜN VERS TES
YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES
Yasal Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci
nav n kald lmas nedeniyle, Ba kent Üniversitesi’ne yurt d ndan ö renci kabulü kriterlerini
belirlemek üzere, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl
n konuya ili kin 27.01.2010 tarih ve 3833269 ve 384-3270 say yaz gere ince haz rlanm , Yüksekö retim Yürütme Kurulu’nun 13
ubat 2013 tarihli karar na dayanarak güncellenmi tir.
Amaç
Madde 2- Bu Yönergenin amac , 2011-2012 e itim-ö retim y ndan itibaren Ba kent
Üniversitesi’ne yurtd ndan ö renci adaylar n ba vurular ile ilgili kay t ve kabul ko ullar
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 3- Bu Yönerge; Ba kent Üniversitesine ba
Enstitü, Fakülte, Devlet Konservatuvar ,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar nda yürütülen lisansüstü, lisans ve önlisans, programlar nda
renim görecek yurtd ndan gelen ö renciler ile ilgili e itim-ö retim ve s nav esaslar na ili kin
esaslar kapsar.
Tan mlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen:
Üniversite: Ba kent Üniversitesi’ni,
Senato: Ba kent Üniversitesi Senatosunu,
YÖS: Ba kent Üniversitesi taraf ndan temel ö renme becerilerini ölçmek için yap lacak yabanc
uyruklu ö renci s nav ,
Yabanc Uyruklu Ö renci Ofisi: Ba kent Üniversitesi Uluslararas li kiler Koordinatörlü ü
bünyesinde, yabanc uyruklu ö rencilerin ba vuru, kay t ve e itim-ö retim faaliyetlerini koordine
etmekten sorumlu birimi,
BA KENT TÖMER : Ba kent Üniversitesi Türkçe Ö retimi, Uygulama ve Ara rma Merkezini,
K.K.T.C: Kuzey K br s Türk Cumhuriyetini,
Yabanc Uyruklu Ö renci: Ba kent Üniversitesi’nde Ön lisans, Lisans veya Lisansüstü düzeyde
renim gören veya Türkçe kurslar na kat lan, T. C. uyru unda bulunmayan ö renciyi,
Vize: Uluslararas seyahatlerde ülkelerin hudut kap lar ndan yabanc lar n giri
sa lamak amac yla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen izni,

ve ç

lar

renim Me ruhatl Vize: Türkiye'de ikamet iznine sahip yabanc uyruklu ö rencilere ö renim
yapabilmelerini sa lamak üzere çi leri Bakanl 'nca verilen izni,
kamet Tezkeresi: Yabanc lar n ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildi ini gösteren
belgeyi,
fade eder.
Yükümlülükler
Madde 5- Ba kent Üniversitesi’nin yükümlülükleri:
1. Yabanc Uyruklu Ö rencilerin kabul ve kay t i lemlerini yapmak,
2. Yabanc Uyruklu Ö renciye ait Bilgi lem Formu'nu düzenlemek,
3. Yabanc Uyruklu Ö renci S nav ’n yapmak ve de erlendirmek,
4. Türkçe kursu açmak, yabanc uyruklu ö rencilerle ilgili bilgileri toplamak,
de erlendirmek, rehberlik hizmetlerini yürütmek, ö rencilerin durumlar nda meydana
gelecek de

iklikleri ilgili makamlara bildirmektir.

Madde 6- Yabanc Uyruklu Ö rencilerin Yükümlülükleri
Ba kent Üniversitesi’ne ba vuran ve/veya kay t hakk kazanan Yabanc Uyruklu Ö renciler;
1. Ba vuru için gerekli s nav sonuç belgesi bulunmuyorsa, Üniversite taraf ndan
düzenlenecek Yabanc Uyruklu Ö renci S nav ’na kat lmakla,
2. Ba vuru ko ullar nda belirtilen belgeleri ilgili birimlere vermekle,
3. Türk Kanunlar na ve Üniversite kurallar na göre gerekli olan i lemleri yapmakla,
4. Rehberlik hizmetleri veren birimlere ba vurmakla,
5. ahsi, medeni ve ö renim durumlar yla ilgili de

iklikleri 15 gün içinde Üniversiteye

bildirmekle,
6. kamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yaz

sürenin sona ermesinden itibaren

15 gün içinde, ö renimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli emniyet
makamlar ndan yenisini almakla,
7. kamet tezkerelerini veya pasaportlar

kaybetmi lerse, ilgili makamlara derhal

müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
8. kamet adreslerini de

tirmi lerse, bu de

iklikleri 48 saat içinde üniversiteye

bildirmekle,
9. Kendilerini ilgilendiren üniversite mevzuat na uymakla
yükümlüdürler.
Genel Esaslar
Madde 7- Üniversite’ye yurt d ndan ö renci kabulüne ili kin faaliyetler “Yabanc Uyruklu
renci Ofisi” taraf ndan yürütülür.
Madde 8- Yabanc uyruklu ö renci kontenjanlar Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanl klar ve
Yüksekokul Müdürlükleri taraf ndan her akademik y l ba nda Rektörlü e gönderilir ve
kontenjanlar Rektörlük taraf ndan Yüksekö retim Kurulu Ba kanl ’na teklif edilir.
Kontenjanlar n dolmamas

ve Üniversite’nin

istemesi halinde,

bo

kalan kontenjanlar;

Yüksekö retim Kurulu Ba kanl
eklenebilir.

’n n onay ile Üniversite’nin di er program kontenjanlar na

Ba vuru Ko ullar
Madde 9- Ba vuracak adaylara ili kin a
a) Lise son s

daki esaslar dikkate al

r.

fta olmalar ya da mezun durumda bulunmalar ko uluyla:

1) Yabanc uyruklu olanlar n,
2) Do umla Türk vatanda olup da çi leri Bakanl
izni alanlar ve bunlar n Türk vatanda
çocuklar

n ald

5203 say

’ndan Türk vatanda

ndan ç kma

ndan ç kma belgesinde kay tl re it olmayan

Kanunla Tan nan Haklar n Kullan lmas na li kin Belgeye

sahip bulunanlar n,
3) Do umla yabanc uyruklu olup daha sonra T.C. vatanda
4) T.C. uyruklu olup ortaö retiminin tamam
tamamlayanlar n (ortaö retiminin tamam

na geçen çift uyruklular n,

K.K.T.C. hariç yabanc bir ülkede
K.K.T.C d nda yabanc bir ülkedeki

Türk okullar nda tamamlayanlar dahil),
5) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaö renimini
tamamlayan GCE AL s nav sonuçlar na sahip olanlar n,
ba vurular kabul edilecektir.
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olanlar n, (ortaö retiminin tamam

K.K.T.C. d nda yabanc bir

ülkede tamamlayanlar hariç)
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar n (ortaö reniminin tamam

K.K.T.C. liselerinde bitirip

GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
3) Uyru undan birisi T.C. olan çift uyruklular n, (ortaö retiminin tamam

K.K.T.C.

d nda yabanc bir ülkede tamamlayanlar ile a/3 maddesi kapsam nda olanlar hariç)
4) Uyru undan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular n (ortaö reniminin tamam

K.K.T.C.

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
5) T.C. uyruklu olup lise ö renimini K.K.T.C.’de tamamlayanlar n,
ba vurular kabul edilmeyecektir.
Ba vuru
Madde 10- a) Ba vuru ko ullar ve ilgili aç klamalar Üniversite web sayfas nda duyurulur.
Ba vurular belirlenen tarihler aras nda Ö renci leri Daire Ba kanl na posta yolu ile ya da ki isel
olarak yap r. Ba vuru için gerekli belgeleri zaman nda teslim etmeyen ve ba vuru ko ullar
sa lad
belgeleyemeyen adaylar n ba vurular i leme konulmaz.
b) Ba vuruda a
daki s nav sonuçlar ndan herhangi birisinin sunulmas yeterlidir. Ba vuruda
kabul edilen s navlar ve gerekli taban puanlar:
1) YÖS’den az 40 puan al nmal

r. Taban puanlar her akademik y lda Senato taraf ndan

tekrar belirlenir. Senato taraf ndan belirlenen puandan az olmamak ko ulu ile, Fakülteler,
Devlet Konservatuvar , Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar ihtiyaç halinde kendi taban

puanlar

belirleyip senatonun onay na sunarlar.

2) SAT 1’den (Scholastic Aptitude Test) toplam en az 1000 puan
3) ACT’te (American College Test) en az 21 puan
4) GCE’de (General Certificate Examination) en az biri ba vurulan bölümle ilgili olmak
üzere en az 3 konuda A Seviyesi puan
5) Ürdün ve Filistin’de yap lan Tevcihi (Tawjihi) s navlar nda
i) Say sal puanla ö renci alan bölümler için Scientific Stream’den en az 80 puan,
ii) EA puanla ö renci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en
az 80 puan,
iii) Sözel ve Dil puan yla ö renci alan bölümler için Literary Stream’den en az 75 puan
6) ABITUR nav nda en fazla 4 puan ,
7) (IB) International Baccalaureate (Uluslararas Bakalorya) diploma notu en az 24 puan ,
8) Lübnan’da yap lan Bakalorya S navlar ’nda (Baccalauréat Libanais) diploma notu en
az 13 puan ,
9) GaoKao: Çin Halk Cumhuriyeti’nde yap lan üniversite giri s nav nda ba vurulan
program n puan türünde en az 500 puan,
10) Suudi Arabistan'da yap lan Qoadrat Testi (Saudi National Performance Test of the
overall capasity)’nden en az % 70,
alm olmak.
Yukar da belirtilen s navlar n d nda Türkiye’deki üniversitelerin yapt
s navlar, uluslararas
nav veya aday n kendi ülkesindeki bir s nav belgesi ile yap lan ba vurular ilgili birimin yönetim
kurulunca de erlendirilir ve karara ba lan r.
Madde 11- TÜB TAK’ n (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma Kurumu) tan
ve kat ld
uluslararas bilim olimpiyatlar nda alt n, gümü veya bronz madalya alm ö rencilerde 10.
maddede belirtilen s nav ko ullar aranmaz.
Madde 12- Lisansüstü Programlarda ALES, GRE ya da GMAT s navlar ndan, Üniversite
Senatosunca belirlenen taban puanlardan az olmamak ko ulu ile, ilgili enstitü kurullar nca
belirlenenÖpuan Çalm ÇolmakÇgereklidir.
navlar n Geçerlilik Süresi
Madde 13- Yabanc uyruklu ö renci kabulünde kullan lmas önerilen ve Yüksekö retim Kurulu
taraf ndan onaylanan s navlardan; lise bitirme s navlar statüsünde olan s navlar n (Abitur,
International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir s rlama yoktur, ancak
üniversite giri s nav statüsünde olan s navlar n (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki y l ile
rl r.
Ba vurular n De erlendirilmesi
Madde 14- Gerekli ba vuru ko ullar
sa layan adaylar ilgili Enstitü, Fakülte, Devlet
Konservatuvar , Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar na yönlendirilerek, ilgili birim yönetim
kurullar taraf ndan de erlendirilir. Adaylar n yerle tirilmesi tamamen Üniversitenin yetkisindedir.
Üniversite ilan edilen kontenjanlar doldurup doldurmamakta serbesttir. Ba vuru ko ullar
sa lam olmak, yerle tirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
Özel yetenek s nav ile ö renci alan programlara yap lan ba vurular n de erlendirilmesi, özel

yetenek s nav yönergelerindeki ölçütlere göre yap r.
Sonuçlar n Duyurulmas
Madde 15- a) Kay t tarihleri ve kay t için gerekecek belgeler, kabul mektuplar yla birlikte adaylara
bildirilir, ayr ca Üniversite web sayfas nda da duyurulur.
b) Üniversiteye kabul edilen adaylara Üniversite taraf ndan bir kabul mektubu gönderilir.
Adaylar n, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yak n) Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçili ine giderek “Ö renim Me ruhatl Vize” almalar gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye
giri yapmak ve Üniversiteye kay t yapt rmak için mutlaka gereklidir.
Maddi Güvence ve Sa

k Sigortas

Madde 16– Üniversiteye kabul edilen adaylar, bir y k zorunlu sa k sigortas yapt rmak ve
itim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri e itim-ö retim ücreti d nda Türkiye’de
ya amlar sürdürecek maddi güvencelerinin bulundu unu kan tlamak durumundad r.
Kay t
Madde 17- Kay tlar her akademik y l Ö renci leri Dairesi Ba kanl taraf ndan ilan edilen yerde
ve akademik takvimde belirlenen kay t süresi içerisinde di er ö renci kay tlar ile ayn tarihte
yap r.
itim-Ö retim Ücreti
Madde 18–
renim Ücretleri her akademik y l ba nda Mütevelli Heyet taraf ndan belirlenir.
renim ücretinin ilk taksiti akademik y n birinci yar
(güz), ikinci taksiti ise ikinci yar
n
(bahar) ba nda ders kayd yapt lmadan veya yenilenmeden önce ödenir. Üniversiteye yurtd ndan
kabul edilen ö renciler her akademik y l ba nda, akademik takvimde belirtilen süre içinde e itimretim ücretlerini yat p sa k sigortalar
yenilemek zorundad rlar. Aksi takdirde ö renci
kay tlar ask ya al r.
E itim-Ö retim
Madde 19– a) Üniversitede e itim dili Türkçedir. Üniversiteye ba vuran yabanc uyruklu
rencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere BA KENT TÖMER taraf ndan Türkçe yeterlilik
nav yap r. Ö rencilerden Türkçe düzeyi “A” ve “B” olan ö renciler yerle tirildikleri
bölüm/programda e itimlerine do rudan ba layabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan
ancak, Önslisan/Lisans/Lisansüstü e itimlerine ba lamas uygun bulunan ö rencilere e itimlerine
paralel olarak BA KENT TÖMER taraf ndan Türkçe dersleri verilir.
b) Ayr ca bütün programlar için 1 y l ngilizce Haz rl k Program zorunludur. Ö retim y ba nda
yap lan ngilizce Yeterlik S nav ba aranlar veya Üniversitenin e de erli ini kabul etti i ÜDS,
KPDS, TOEFL, IELTS, ESOL (FCE) CAE, CPE s navlar n birinden ba ar
oldu unu
kan tlayanlar haz rl k program ndan muaf tutulurlar ve kazand klar bölüme do rudan kay t
yapt rabilirler.
Madde 20– Yurtd ndan Üniversitede e itim görmeye hak kazanan ö renciler, bu yönergede
belirtilmeyen; ba vuru/yerle tirme i lemleri ile ilgili di er konularda Yüksekö retim Kurulu
Ba kanl ’n n Kararlar na, e itim-ö retim ile ilgili konularda Ba kent Üniversitesi Önlisans,
Lisans ve Lisansüstü E itim–Ö retim ve S nav Yönetmelikleri hükümlerine göre i lem görürler.
Çe itli Hükümler
Madde 21– Yabanc Uyruklu Ö renciler ile kurum ve kurulu lar n yükümlülükleri ile ilgili olup da
bu yönergede belirlenmemi hususlar, üniversite Senatosu karar yla düzenlenir.
Çal ma Yasa

ve stisnas

Madde 22- Yabanc uyruklu ö renciler, ö renimleri süresince gelir getiren herhangi bir i te

çal amazlar. Ancak Önlisans, Lisans veya Lisansüstü programlarda ö renim gören yabanc uyruklu
renciler e itimlerinin gerektirmesi halinde staj yapabilir veya ara rma yapt klar yüksekö retim
kurumlar nda ücret kar
çal
labilirler.
Yürürlülükten Kald lan Yönerge
Madde 23- 08.04.2010 tarih ve 148 say Senato Karar ile onaylanarak yürürlü e giren “Yabanc
Uyruklu Ö renci Kabulüne li kin Yönerge” yürürlükten kald lm r.
Yürürlük
Madde 24 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun karar ile yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 25 – Bu Yönergeyi Ba kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Senato’nun 26.01.2012 tarih ve 799 say
Web ilan tarihi: 15.03.2013

karar ile yürürlü e girmi tir.

