BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönerge, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yapılacak
başvurular ile kabul, kayıt, muafiyet ve yatay geçiş esaslarını düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge hükümleri üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından
kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulunun 21/01/2010 tarihli toplantısında
kabul edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Birim: Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı bulunan fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) Komisyon: Rektör tarafından akademik ve idari personel arasından seçilen beş asıl ve iki
yedek üyeden oluşan komisyonu,
c) Lise: Ülkemizdeki liselere denkliği kabul edilen yabancı ülke öğretim kurumlarını,
ç) Öğrenim Ücreti: Bakanlar Kurulunun belirlediği ücret sınırları kapsamında Üniversite
Yönetim Kurulunun yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği ücret,,
d) Rektör : Bartın Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato : Bartın Üniversitesi Senatosunu,
f) Teminat: Öğrencinin zaruri giderlerinde kullanılmak ve bakiyesi öğrencinin Üniversite ile
ilişiğini kestirdiğinde iade edilmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
Türk Lirası tutarı,
g) Türkiye Temsilciliği: Öğrenci adayının uyruğunda bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliği
ya da Konsolosluklarını,
h) Üniversite : Bartın Üniversitesini,
ı) YÖS: Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Şartlar, Başvuru, Komisyon ve Kayıt İşlemleri
Genel Şartlar
MADDE 5- (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup, İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının
aldığı
5203
sayılı
Kanunla
Tanınan
Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşlığına
geçen çift uyrukluların,
d) Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu olup, lise öğreniminin son üç yılını Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyet (KKTC) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde (KKTC) ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC)
ortaöğrenimini tamamlayan General Certificate of Education A Level “GCE AL” sınav
sonuçlarına sahip olanların,
Başvuruları kabul edilir.
(2) Aşağıdaki durumda olan adayların ise başvuruları kabul edilmez.
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olanlar, (lise öğreniminin son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, (ortaöğretiminin tamamını Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
(KKTC)
liselerinde
bitirip
General Certificate of Education A Level “GCE AL” sonucuna sahip olanlar
hariç),
c) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti (TC) olan çift uyruklular, (lise öğreniminin son üç
yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar
hariç),
d) Uyruğundan birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olan çift uyruklular,
(ortaöğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinde bitirip
General Certificate of Education A Level “GCE AL” sonucuna sahip olanlar hariç),
e) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, lise öğrenimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
(KKTC) tamamlayanlar.
Başvuru
MADDE 6- (1) Başvurular online olarak yabancı uyruklular için belirlenen akademik takvimde
belirtilen tarihler arasında en fazla 5 (beş) programa yapılır.
(2) Başvuru için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır:
a) Online olarak doldurulan Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu,
b) Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti,
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin
(transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti;
ç) Varsa YÖS belgesi,
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından
onaylanan fotokopisi.
Değerlendirme Komisyonu
MADDE 7 – (1) Üniversiteye başvuran yabancı uyruklu öğrenci adaylarının durumlarını
değerlendirmek üzere Rektör tarafından akademik ve idari personel arasından seçilen beş asıl ve iki
yedek üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulur. Komisyon üyelerinin görev süresi 3 (üç)
yıldır.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üyeler görevlendirilir.
Kontenjanlar ve Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Kontenjanlar ve varsa özel koşullar Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir öğrenci en fazla 5 (beş) farklı bölüme/programa başvurabilir. Asıl listelerin herhangi
birinde yer alan adaylara yedek listelerde yer verilmez. Birden fazla bölümün/programın aslı
listesinde yer alan öğrenci tek bölüm/program için kayıt tercihinde bulunabilir.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
özel yetenek sınavını düzenleyen hükümlere göre yapılır.
(4) Aynı ülke uyruklu adaylardan yerleştirilenlerin sayısı ilgili bölüm/programın kontenjanının
%30’unu geçemez. Ancak, kontenjanın dolmaması halinde ülke kotası uygulanmaz.
(5) Komisyon, ilgili birimin ilan edilen kontenjanı kadar asıl; bu kontenjanın iki katı kadar
yedek aday ilan eder.
(6) Online başvuruların kabul ve reddedilme işlemleri ilgili akademik birimler tarafından,
başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilecek adayların belirlenmesi değerlendirme komisyonu
tarafından yapılır.
(7) Başvuru koşullarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak adayın yerleştirildiği anlamına gelmez.
(8) Asıl ve yedeklerin sıralaması ilk önce YÖS sınavına giren ve en yüksek puan alan adaydan
başlanarak en az 70 (yetmiş) puan alan adaya kadar sıralanır. Kontenjanın dolmaması halinde
ortaöğretim başarı puanı en yüksek puan olan adaydan başlanarak en az 65 (altmış) puana kadar
sıralama gerçekleştirilir. Bahse konu durumlar sonucunda boş kontenjan olması halinde YÖS sınavı
en düşük 40 (kırk) olan adaya kadar sıralama yapılarak öğrenci kabulü yapılır.
(9) Başvuru değerlendirilmesinde 100’lük not sistemi dışındaki notlar Yükseköğretim Kurulunun
100’lük sistemi esas alınarak dönüştürülür.
Sonuçların duyurulması
MADDE 9- (1) Yerleştirme sonuçları üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(2) ) Kabul mektubu adayın elektronik posta adresine gönderilir. İsteyen adaylar başvuru
sayfasından kabul mektubunu temin edebilirler.
Kayıt
MADDE 10- (1) Kayıtlar, ilgili akademik birim tarafından yapılır.
(2) Kayıtlar her yıl yabancı uyruklu öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihler
arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybederler.
(3) Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte öğrencilik hakkını kazanır ve yönerge
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere tabi
olur.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE 11- (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden istenen belgeler aşağıda
sıralanmıştır.
a) Türkçe Yeterlilik Belgesi:
b) Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
c) Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren Milli Eğitim
Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
ç) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve
aslı,
d) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
f) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu,
g) Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde ilgili akademik birime
teslim edilir.)

ğ) 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.
Türkçe Yeterlik Belgesi Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
MADDE 12- (1) Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayanlar Üniversite tarafından yapılacak olan
Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına alınır. Bu sınavda C1/C2 düzeyinde başarılı olanların kaydı yapılır.
Türkçe yeterlik belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve
Araştırma Merkezinde (BÜ-DEM) C1/C2 seviyesine yükselene kadar Türkçe hazırlık
programlarına alınırlar veya Türkçe öğrenmek üzere 1 (bir) yıl izinli sayılırlar. Bu sürede Türkçe
yeterlik koşulunu sağlayamayanların yerleştikleri programlardan kayıtları silinir.
Öğrenim ücreti
MADDE 13- (1) Kayıt hakkı kazanan adaylar Bakanlar Kurulunun belirlediği ücret sınırları
kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği miktarda
öğrenim ücreti öderler.
Muafiyet
MADDE 14- (1) Aşağıdaki durumda olanlar adaylar öğrenim ücretinden muaf tutulurlar:
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlarına
yerleştirilen Suriye vatandaşlarından,
b) Mavi Kart sahiplerinden,
c) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlardan,
d) T.C. uyruklu olup, ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
Okullarında tamamlayanlardan, Birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program
süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ve yeni kayıt yaptıranlar öğrenim ücreti
ödemezler. Bu öğrencilerin ücretleri, ilgili öğrenciler adına Yurt Dışı Akraba Topluluklar
Başkanlığı bütçesinden karşılanır)
Yukarıda belirtilen öğrencilerinden, birinci öğretim ve açıköğretim programlarında kayıtlı olup
program süresinde mezun olamayanlar ilgili programın katkı payını ödemeye devam edecektir.
İkinci öğretim programlarında kayıtlı olanlar ile bu programlara yeni kayıt yaptıracaklar ise,
ikinci öğretim için belirlenen öğrenim ücreti esaslarına tabidir.
Yatay geçiş
MADDE 15- (1 ) Kesin kayıt yapmış olan öğrencilerden başka bölüm/programa yatay geçiş
yapmak isteyenler, boş kontenjan olması durumunda ilgili akademik birimin yönetim kurulu
kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere yatay geçiş hakkından yararlanabilirler.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 16- Bartın Üniversitesi Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu
Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri karşılıkları Tablo:1’de gösterilmiştir.

TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK
A
B

ADP TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK DÜZEYİ
C1, C2
B1, B2

C

A1, A2

AÇIKLAMALAR
Türkçesi Yeterli
Türkçesi kısa zamanda
yeterli duruma gelebilir.
Türkçesi hiç yok veya
yetersiz.

Tablo: 1
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan veya uygulanmasında tereddüde düşülen
durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Komisyonca karar verilir.
Yürürlükten kaldırılan düzenleme
MADDE 18- (1) 24/03/2010 tarihli ve 2010/05 sayılı Senato toplantısında kabul edilen “Bartın
Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesi” yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu yönerge, Bartın Üniversitesi Senatosunun 31.05.2018 tarihli ve 2018/08
sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

