T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM
KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönerge, Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanından faydalanarak Yıldırım
Beyazıt

Üniversitesi'nde

öğrenim

görmek

isteyen

öğrencilerin

başvuruları,

değerlendirilmeleri, seçimleri ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 2- Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922
Sayılı Kanun ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13.02.2013 tarihli Yurtdışından Öğrenci
Kabulüne İlişkin Esasları hakkındaki kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Koşullar
Madde 3 – (1) Adayların, lise son sınıfta ya da lise mezun olmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğuştan Türk vatandaşıyken, İçişleri Bakanlığı’nın izniyle Türk vatandaşlığından
çıkanlar;

bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan

çocuklarından, Türk Vatandaşlığı Kanununca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin
Belgeye sahip olanlar,
c) Yabancı uyruklu iken, TC vatandaşlığına geçenler ve bu durumdaki çift uyruklular,
d) Öğreniminin tamamını KKTC dışında bir yabancı ülkede tamamlayanlar; ortaöğreniminin
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar,
e) KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan KKTC uyruklular; 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 olanlar veya sahip
olacaklar,
yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

(2) Adaylardan
a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip 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 olacaklar
hariç),
c) (1.) kısım b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(ortaöğreniminin

tamamını

KKTC

dışında

yabancı

bir

ülkede

tamamlayanlar

/

ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç)
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip 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 olacaklar hariç)
e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Türkiye’deki
Üniversiteler tarafından yapılan Yurtdışı Kontenjanından Yararlanacak Öğrenci Kabulüne
ilişkin sınavında sahtekarlık yaptıkları saptananların,
f) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesindeki okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (1) kısım b bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul
edilmez.
Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular
Madde 4 – (1) Üniversitemizin önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerine,
Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjan önerileri Üniversite Senatosunda karara bağlanarak
Yükseköğretim Kurulu’na sunulur.
a) Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanları ve kontenjanlara başvuru tarihleri, Üniversitemiz
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir.
b) Başvurular Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanına ilişkin belirlenen takvime göre şahsen
veya posta yoluyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
c) Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanı başvuruları, Üniversitemiz web sayfasından
yayımlanacak linkten online yapılır. Evrakı elden getirerek veya postayla göndererek başvuru
yapılamaz.

(2)Ülke Barajı
Yerleştirmelerde her fakültenin kontenjan toplamı üzerinden %20 ülke barajı uygulanacaktır.
Kontenjan dolmadığı takdirde bu baraj uygulanmaz.
Online baĢvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1. Lise Diploması ve Türkçe Tercümesi:
Aslı Türkçe veya İngilizce olmayan lise diplomasının Türkçe tercümesi yüklenir. Henüz
diplomasını almayan adaylar, liselerinden aldıkları, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve
olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunar.
Adaylardan başvuru sırasında, lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk
olduğunu gösteren belge istenmez. "Denklik Belgesi" kabul edilen adaylardan kayıt sırasında
istenir.
2. Resmi Transkript (Not Dökümü):
Adaylar, lisenin bütün yıllarında aldıkları dersleri ile bu derslerden aldıkları notlarını gösteren
ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunarlar. Transkriptin aslı
Türkçe veya İngilizce değilse, Türkçe tercümesi de transkriptle birlikte sunulur. Halen başka
bir üniversitede okuyan veya başka bir üniversiteden mezun olan adaylar o üniversitelerde
aldıkları derslerin transkriptlerini de sunarlar.
3. Geçerli Sınav Sonucu:
Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu (SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya v.b.)
yüklenir. Üniversitemize yerleştirmede her akademik yılda kabul edilecek sınav ve puan
türleri, Üniversitemiz Senatosunca onaylandıktan sonra Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca ilan edilecektir.

4. Pasaport Fotokopisi:
Pasaportu olan adaylar, pasaportlarının resimli sayfasını yükler.
d) Adaylar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin diploma veren en fazla 3 programa başvurabilir.

(2) BaĢvuruda kabul edilen sınav sonuçları:
a) Uluslararası geçerliliği olan sınavlar veya belirlenen Lise Diplomaları ile başvuru
yapılabilir. Her akademik yılda kabul edilecek sınav ve puan türleri Yurtdışından Öğrenci
Kabul Komisyonunca belirlenip Senatoca onaylandıktan sonra ilan edilir.
b) Adayların değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan lise bitirme sınavı statüsünde
olanların (GCE, International Baccalaureate, Tawjihi vb.) geçerliliği için süre sınırlaması
yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olanlar (SAT, TQDK, Gaokao vb.) sınava
giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.
c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm / programlara başvurabilmek için, diğer
bölümlerde gereken sınavların herhangi birinden o sınav türü için belirlenen geçerli minimum
puan alınmış olmalıdır. Bu programlarla ilgili kontenjanlar, uygulanacak işlemler ve gerekli
koşullar Üniversitemiz Senatosunca belirlenir.
(3) Başvuru belgeleri eksik ya da yanlışlık olan, Başvuru Formu’nu eksik dolduran ya da
imzalamayan adayların başvuruları / yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır.
Ön Değerlendirme
Madde 5- Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlayamayan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 6- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Başvuru
için geçerli sınavların herhangi birinden, Fakülte ve Yüksekokulların belirlediğinin altında
puan alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye
alınmaz.
(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esaslara göre yapılır.
(3) Kesin kayıt tarihlerinden sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemi yapılıp
yapılmayacağına Rektörlük karar verir.

Sonuçların duyurulması
Madde 7 - (1) Sonuçlar, Üniversitemiz Öğrenci İsleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında
kesin kayıt süresi sonuna kadar duyurulur.
(2) Üniversitemize kabul edilen adaylara, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kabul
mektubu gönderilir. Adayların bu mektupla ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye
Büyükelçiliğine giderek, “Türkiye’ye giriş ve üniversiteye kayıt yaptırabilmek için gerekli
olan "Öğrenim Vizesi” almaları gerekir.
Maddi güvence
Madde 8 – Üniversitemize kabul edilen adayların, eğitim süreleri boyunca Türkiye’de
yaşamları için gereken (barınma, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçlar vb. için) maddi
imkanları sağlamak kendi sorumluluklarıdır.
Kayıt
Madde 9 - (1) Kayıtlar her yıl Öğrenci İsleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen yerde
ve tarihte yapılır. Belirtilen günlerinde işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını
kaybeder.
(2) Kayıt için gerekli belgeler:
1-Online başvurusunun çıktısı,
2-Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan alınacak "Denklik Belgesi",
3-Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış lise diplomasının aslı,
4-Sınav sonuç belgesinin, Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğunca onaylanmış aslı,
5-Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye
Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi
6-Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu ( Her yıl Bakanlar Kurulunca
belirlenen ölçütlere göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)
7- Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya
da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği,
8-Uluslararası nitelikli Yabancı Dil - Türkçe Yeterlik Belgesinin Türkiye Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğu tarafından onaylanmış aslı
9- 6 adet vesikalık fotoğraf.
10-Adayların enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili, koşulları taşıdığına ve herhangi bir bulaşıcı
hastalıklarının olmadığına dair sağlık raporu.

11- Adayların Üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde
bir gelire sahip olduğunu gösteren resmi veya noter onaylı belge ya da taahhütname.
Eğitim Öğretim
Madde 10 – (1)Türkçe Hazırlık:
(a) Tamamen yabancı dilde eğitim yapılan programlara kabulde yabancı uyruklulardan
Türkçe Yeterlik Belgesi şartı aranmaz. Ancak bunlar, eğitime başladıkları yıl içerisinde
Türkçe yeterliklerini kazandıklarını Üniversitemiz Dil Eğitim Merkezi tarafından yapılacak
Türkçe Yeterlik Sınavından veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden,
Senatoca belirlenen düzeyde puan aldıklarını belgelemek zorundadır. Türkçe yeterliğini
birinci yılın sonunda belgelemeyenler, hazırlık sınıfında ise bölüme başlayamaz, bölüme
başlamış ise Türkçe yeterliğini belgeleyene kadar TİT ve TDL derslerini alamaz. Bu dersleri
başarı ile tamamlamadan mezun olamaz.
(b) Eğitim Dili Türkçe veya kısmen yabancı dilde olan bölüm/programlara başvuran
adaylardan Türkçe yeterliklerini belgeleyemeyenlerin Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Dil
Eğitim Merkezi (DİLMER) tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınav sonucuna göre
belirlenir. Üniversitemiz Dil Eğitim Merkezi Sınavından yeterli notu alamayan öğrenciler
Türkçe Hazırlık programına alınır. Türkçe Yeterlik Sınavından veya Senatoca eşdeğerliği
kabul edilen sınavların birinden Senatoca belirlenen düzeyde puan alanlar Türkçe Hazırlık
sınıfından muaf tutulur.
(c)Türkçe hazırlık sınıfında olan öğrencilerden, Türkçe Yeterlik Sınavından veya Senatoca
eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden Senatoca belirlenen düzeyde puan alamayanlar
bölüm derslerini alamazlar.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler;
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Genel Hükümler
Madde 11 – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi başvuru değerlendirmelerinde kabul edilen
Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar, lise bitirme statüsündeki sınavlar, geçerli
minimum puanlar ve başvuru-yerleştirme işlemleri ile ilgili, güncel gelişmeleri yansıtacak
şekilde Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapabilir.

Üniversitemiz

yerleştirmede kullanmak üzere kendisi sınav yapabilir yada diğer üniversitelerin yaptığı
sınavların sonuçlarını kullanabilir.

Madde 12 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön
Lisans- Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği , diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları
uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 13 – 12.07.2011 tarih ve sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 14 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 – Bu Yönergeyi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

