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ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
Amaç
Madde-1: Bu yönerge, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına yurtdışından
alınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler.
Kapsam
Madde-2: Bu yönerge, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim-öğretim almak için yurtdışından
başvuran öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini kapsar.
Dayanak
Madde-3: Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı
Kanun ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları
hakkındaki kararına dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde-4: Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
b) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu’nu
c) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
d) Öğrenci: Eğitim görmek amacıyla yurtdışından gelerek Abant İzzet Baysal Üniversitesine başvuru
yapan ve/veya Abant İzzet Baysal Üniversitesine yurtdışından kabul edilen öğrenciyi,
e) Program: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı her bir diploma programını,
f) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
g) TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
h) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
i) Yükseköğretim Kurumu: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulunu,
ifade eder.
Öğrenci Kabulüne Yükseköğretim Kurulu Onayı
Madde-5: Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi,
yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun uygun görmesi, üniversite senatosunun kabul etmesi ve Yükseköğretim
Kurulunca onay verilmesi koşuluyla öğrenci kabul edilir.
Kontenjan
Madde-6: Yükseköğretim Kurulu’nca yurtdışından öğrenci alımı için onay verilen Üniversitemiz önlisans
ve lisans düzeyinde eğitim veren Bölümlere ilgili yıl için alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan önerileri Üniversite
Senatosunda karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzunda yayınlanmak üzere Yükseköğretim
Kurulu’na sunulur.
Açılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde boş kalan kontenjanlara
öğrenci alımı için tekrar değerlendirme yapılmaz.
Yabancı Uyruklu Statüsü
Madde-7: Uyruğu TC veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının herhangi
birisi TC veya KKTC olmayanlar yabancı uyruklu statüsünde değerlendirilir.
Adayların Üniversiteye kabul edildikten sonra TC veya KKTC uyruklu olduklarına ilişkin ya da Türk
soyundan geldiklerine ilişkin belge getirmeleri kabul esnasındaki statülerini değiştirmez.
Başvuru Koşulları
Madde-8: Başvuruda bulunan adaylardan;
A) Ortaöğretim kurumunun (lise) son sınıfında olan ya da mezun durumda olan adaylardan durumu
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aşağıda belirtilenlerin başvuruları kabul edilir.
1- Yabancı uyruklu olanlar.
2- 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 “(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 incelemelerinde yarar bulunmaktadır.).
3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki
çift uyrukluların.
4- TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
5- 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.
B) Durumu aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan adayların başvurulan kabul edilmez.
1- T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların.
2- 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).
3- A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç).
4- 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).
5- Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C
olan çift uyrukluların.
C) Başvuruda istenen belgeler:
• Başvuru formu (Web sayfasından ulaşılabilir).
• Lise diploması (Türkçe çevirisi yapılmış lise diplomasının noter onaylı kopyası). Kayıt hakkı kazanan
öğrencilerden lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren
“Denklik Belgesi” istenecektir.
• Transkript (Not dökümü). Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notları gösterir ve lise müdürü
tarafından onaylı resmi not dökümlerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası not dökümü ile başvuru
formuna eklenir.
• Sınav sonuç belgesi. Değerlendirme için kullanılacak web sayfasında belirtilmiş olan sınav sonuç
belgesinin Türkçe çevirisi yapılmış onaylı sureti. Web sayfasında ilan edilen minimum puanlardan
düşük bir puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
• Pasaportun fotoğraf ve kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfaların fotokopisi.
• Başvuru ücreti. Başvuru için web sayfasında belirtilen ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
• Üzerinde alıcı adresi yazılı 2 adet mektup zarfı.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla doğrudan ilgili yükseköğretim kurumuna yapılır.
Birden fazla programa başvuracak adaylar, her bir program için ayrı ayrı başvuru formu ve başvuru
evrakları düzenleyerek müracaatta bulunur.
Öğrencinin Maddi Güvencesi
Madde-9: Yükseköğrenimini Üniversitemizde yapmak üzere yurtdışından kabul edilen 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 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ibu.edu.tr web adresinde
duyurulur.
Vize İşlemleri
Madde-10: Başvuru sonrası yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversitemizde öğrenim hakkı
kazanarak kesin kayıt yaptıracak öğrencilere, “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için Rektörlükçe gerekli
belge düzenlenir.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi
Madde-11: Aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere Rektörlük bünyesinde “Yabancı Öğrenci
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Ofisi” oluşturulur.
• Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak öğrenciler ile öğrenimini
sürdüren öğrencilere yardımcı olmak.
• Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek öğrencilerin
Üniversitemizi tercih etmesine imkân sağlamak üzere Üniversitemizi tanıtıcı doküman, broşür,
katalog, vb. hazırlamak.
• Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına katılmak ve
organizasyonlar düzenlemek.
Sınavlar ve Geçerlilik Süresi
Madde-12: Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirilmesinde yurtdışından öğrenci kabulünde
kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde
olan sınavların geçerlilik sürelerine her hangi bir sınırlama getirilmez. Ancak, üniversite giriş sınavı statüsünde
olan sınavlar, sınav giriş tarihi itibariyle en fazla iki yıl geçerlidir.
Değerlendirme Takvimi
Madde-13: Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerle ilgili olarak, başvuru tarihi, değerlendirme ve kayıt
tarihi Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilir.
Kesin kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır ve kaydı
yapılan öğrencilerin bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Öğrencilerin Eğitim Dili Düzeyleri
Madde-14: Üniversitemizdeki eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarda öğrenim görmek üzere başvuru
yapan öğrencilerin eğitimleri için gerekli Türkçe bilgi düzeyleri, ilgili birimlerde oluşturulan komisyonca
değerlendirilir. Türkçe eğitimi alması gereken öğrenciler, kesin kayıt yaptırdıktan sonra Türkçe eğitimi almak
üzere bir yıl izin verilir.
Eğitim dilinin tamamı İngilizce olan programda eğitim hakkı kazanarak kesin kayıt yaptıran öğrenciler,
Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) tarafından yapılan yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda
başarılı olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler DİLMER’de bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine
alınır.
Bazı derslerin İngilizce okutulduğu Türkçe programa kayıt yaptıran öğrencilerin, Türkçe bilgi düzeyi
yanında İngilizce bilgi düzeyi de dikkate alınır. Bu durumda öğrencilere birinci ve ikinci paragraftaki hükümler
uygulanır.
Öğrenim Harcı
Madde-15: Yurtdışından gelerek Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan öğrencilerden alınacak
öğrenim harcı miktarı, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
Değerlendirme
Madde-16: Başvuran öğrencilerin değerlendirilmelerinde dikkate alınacak ulusal ve/veya uluslararası
sınavlar ve bu sınavlardan alınacak minimum puanlar, değerlendirme kriterleri ve diğer hükümler ile lüzumu
halinde Üniversite bünyesinde yapılacak olan yurtdışından öğrenci kabulü sınavına ilişkin bilgiler her yılın başvuru
tarihlerinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında duyurulur.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylar, ilan edilen sınavların dışında ayrıca
özel yetenek sınavına da tabi tutulurlar.
Kesin Kayıt
Madde-17: Kesin kayıt hakkı elde eden öğrencilerden kayıt için istenecek belgeler Üniversitemiz
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ibu.edu.tr web adresinde duyurulur.
Eğitim Öğretim
Madde-18: Yurtdışından kabul edilen öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, Abant İzzet Baysal
Üniversitesinin eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri hükümlerine göre eğitimlerini sürdürürler.
Yürürlük
Madde-19: Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nca kabul edilmesiyle yürürlüğe girer
Yürütme
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Madde-20: Bu yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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