3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Sayı : 2015/6/7
YÖNERGE

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARI İÇİN
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans programlarına ayrılan uluslararası
öğrenci kontenjanları esas alınarak Bursa Teknik Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı Lisans programlarına Uluslararası öğrenci
adaylarının başvuru, kayıt ve kabul koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli ve daha sonraki toplantılarında
belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esasları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen:
a) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,
b) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
c) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi: Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere
öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere T.C. Dış Temsilciliklerince verilen giriş müsaadesini,
ç) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim
yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi,
d) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) (Mülga: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı)
g) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosu'nu,
ğ) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezlerini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Bursa Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesi'ni,
i) Vize: Uluslararası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla
yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen müsaadeyi,
j) Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Komisyonu: Bursa Teknik Üniversitesi'ne başvuran yabancı adayların başvuru
ve kabul süreci ile ilgilenen komisyonu,
k) Yabancı Uyruklu Öğrenci: T.C. veya K.K.T.C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,
l) (Mülga: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı)
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nu,
n) GCE AL: Uluslararası bir sınav olan “General Certificate of Education Advanced Level”i,
o) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
ifade eder.
Genel Şartlar
MADDE-5 – (Değişik: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) (1) Lise son sınıfta olmaları ya da
mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (Mavi Kart)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift
uyruklular
*ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin
(lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
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e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar başvuru yapabilir.
(2) Adaylardan;
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),
*c) 1 inci maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (1 inci maddenin ç
bendinde şartları sağlayanlar hariç)
( * : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) 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),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini
gören T.C uyruklu olan veya 1 inci maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular başvuru
yapamazlar.
(3) Senato tarafından gerekli durumlarda ek koşullar getirilebilir.
Başvuru Bilgileri
MADDE 6 – (1) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Başvuru yapılacak programlara
ait kontenjanlar Senato tarafından belirlenerek YÖK onayına sunulur.
(2) Başvuran adayların, değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Üniversitenin yetkisindedir.
(3) Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjan dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru
olmayan kontenjanların diğer program kontenjanlarına eklenmesi veya doldurulmaması Senato’nun yetkisindedir.
(4) Kontenjanlar, başvuru koşulları, başvuru için gerekli evraklar ve diğer bilgiler Üniversitesinin web sayfasında
başvuru tarihinden önce ilan edilir.
(5) Başvuru şartlarını sağlayan adayların başvuruları, ilan edilen tarihlerde online olarak alınır.
(6) (Değişik: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Adaylar en fazla bir diploma programına
başvurabilir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
MADDE 7 – (1) (Değişik: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Başvurulan sınav türünün sınav
sonuç belgesi.
(2) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi. (Henüz diplomasını almayan adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir tarihte
mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge)
(3) (Mülga:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı)
(4) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi.
(5)Pasaport.
Yabancı Dil Yeterlik ve Hazırlık Sınıfı
MADDE 8 - (1) Karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim verilen programlara kabul için, öğrencinin
“Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerindeki dil yeterliliğini sağlaması
gereklidir. Şartları sağlayamayanlar, “Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”
hükümlerince zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine tabi olurlar.
Türkçe Yeterlik Düzeyi
MADDE 9 - (1) Adayların lisans öğretimine başlayabilmeleri için Türkiye’deki üniversitelere bağlı TÖMER
Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az Türkçe B2 dil düzeyine ulaştığını belgelendirmeleri
gerekir. Söz konusu dil belgesini sunamayanlara en fazla iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini
kanıtlayamayanların kaydı silinir. Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde bu şartlar aranmaz.
(2) Ortaöğretimini (Liseyi) Türkiye’de tamamlamış olanların Türkçe dil düzeyleri yeterli sayılır.
Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Miktarı
MADDE 10– (1) Uluslararası öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami
sınırlar içinde kalmak kaydıyla ÜYK tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
(2) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Öğrencinin maddi imkânlarının Türkiye’de
yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi durum belge veya taahhütname alınır.
Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması
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MADDE 11- (Değişik: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) (1) Rektörlük makamının onayı ile
başvuruları değerlendirmek üzere “Uluslararası Öğrenci Başvurularını Değerlendirme Komisyonu” kurulur. Komisyon
başvuruları değerlendirir. Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek üyeleri belirleyerek ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirir. Sonuçlar web sayfası üzerinden ilan edilir.
(2) Kabul edilecek Sınav Türleri ve Taban Puanları EK-1’de (Tablo 1/Tablo 2/Tablo3) belirtilmiştir. Başvuran her
adayın sınav notu “100” üzerinden EK-2’ deki not dönüşüm tablolarına göre bir puana dönüştürüldükten sonra Sınav
türlerine göre Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3’te belirtilen yüzdelikleri alınır ve Giriş Puanı hesaplanmış olur.
(3)Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri bu esaslardaki asgari şartları sağlamış olmak kaydı
ile Giriş Puanına göre yapılır.
(4)Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda öncelikle yaşı küçük olan, daha sonra ortaöğretimden yeni
mezun olan tercih edilir.
(5) Üniversiteye kabul edilen adaylara "kabul belgesi" gönderilir.
(6) Başvuru yapmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu adayların, T.C. Dış Temsilciliklerince verilen
"Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesini", kabul belgesi gönderilmiş olan adayların ise, Türkiye'de öğrenim yapmak
üzere ikamet edebilmelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca verilen "Öğrenim Meşruhatlı Vize"yi almaları
gerekmektedir.
Kayıt ve Kayıt İçin Gerekli Evraklar
MADDE 12- (1) Kabul edilen adayların Üniversiteye kayıt işlemleri, belirlenen tarihler arasında, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Kayıt işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir;
a) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve diploma aslı,
b) SAT sınavı veya Türkiye’deki devlet üniversiteleri tarafından yapılan YÖS sonuç belgesinin aslı,
c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim
Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınan “Denklik Belgesi’nin aslı,
ç) (Değişik: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye
Temsilciliği tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve aslı,
d) Öğretim dili, Türkçe-İngilizce (karma) veya İngilizce olan bölümler için varsa BTÜ Yabancı Diller Yüksek
Okulu İngilizce Hazırlık sınıfı muafiyet şartlarını sağladığını gösteren belgenin aslı,
e) Öğretim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce (karma) bölümler için varsa Türkiye’deki Üniversitelere bağlı
TÖMER Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az Türkçe B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren
belgenin aslı,
f) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
g) T.C. uyruklu erkek adayların “Askerlik Durum Beyanı”,
ğ) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerden ve bu durumdaki çift uyruklulardan
Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
h) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
ı) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
i) İkamet Tezkeresinin fotokopisi,
j) İmzalı geçim güvencesi beyanı,
k) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak “Öğrenim Vizesi”,
l) 4 adet vesikalık fotoğraf.
m) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) SAT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen
adayların kayıtlara kadar College Board’dan orijinal belgelerinin gelmemesi durumunda kayıt esnasında kullanıcı adları ve
şifreleri ile SAT College Board resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan
adayların kayıt hakları iptal edilecektir.
-ACT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle ACT resmi
sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt hakları iptal edilecektir.
-YÖS Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların YÖS Sınavını gerçekleştiren Üniversitenin doğrulama
sayfasından kontroller yapılacaktır. Doğrulama sayfası olmayan ya da kayıt tarihlerinde doğrulama sayfası aktif olmayan
adayların kayıtları yapılmayacaktır.
(3) Aday, kayıt işlemlerini tamamlamasıyla öğrencilik hakkını kazanır ve bu yönerge hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla, üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlerine tabi olur.
(4) Adaylarla iletişimin sağlanması ve adayların kabul edildikten sonraki rehberlik hizmetleri Dış İlişkiler Ofisi
tarafından yürütülür.
(5) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.
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(6) (Değişik: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında
teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal
edilecektir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 13 - (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler;
a) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri
yapmak ve belgeleri almakla (Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası vb.),
b) (Değişik: 24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili
değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na veya Dış İlişkiler Ofisine 15 gün içinde bildirmekle,
c) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak
istedikleri takdirde, gerekli süre içerisinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, İl Göç İdaresi
Müdürlüğünden yenisini almakla,
ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15
gün içinde yenisini almakla,
d) ) (Değişik:24/05/2019 tarih ve 2019-05-05 sayılı Senato Kararı) Öğrenim kurumlarını, irtibat adreslerini veya
irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 20 iş günü içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri
yerlerin mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler.
(2) Bu yönerge hükümlerine tabi olan öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından yaptırılacak sağlık sigortası
kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 14 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim
Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurul kararları uygulanır.
Çalışma Yasağı
MADDE 15 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir işte çalışamazlar.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 16 – (1) 21.11.2013 tarih ve 2013-21-1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş Bursa Teknik Üniversitesi
Lisans Programları İçin Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 - (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 03/06/2015 tarih ve SEN-2015/6/7 nolu
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ekler:

Yönergede Değişiklik Yapan Senato Kararlarının
Tarihi
Sayısı
24/05/2017
2017-05-15
24/05/2019
2019-05-05

1 : Kabül Edilen Sınav Türleri
2 : Not Dönüşüm Tablosu
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