ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’ NUN 12/07/2011 TARİHLİ VE 2011/19/2 SAYILI
KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ
Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına
alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen
yabancı uyruklu öğrencilerin seçimi, başvuru, değerlendirme, kayıt işlemleri ile Türkçe ve
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 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 dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
(a) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
(b) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
(c) Yabancı uyruklu öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesine
başvuru yapan ve/veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğrenciyi,
(ç) Fakülte: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesine
bağlı her bir fakülteyi,
(d) Yüksekokul: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine bağlı her bir yüksekokulu,
(e) Meslek Yüksekokulu: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine bağlı her bir meslek yüksekokulunu,
(f) ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
(g) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
(ğ) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,

(h) Yükseköğretim Kurumu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı her bir fakülte,
yüksekokul, meslek yüksekokulunu,

(ı) YÖGS: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını
(i) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildiğinin
gösterir belgeyi ifade eder.

Öğrenci kabulüne yükseköğretim kurulu onayı

MADDE 5- (1) Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına, ilgili bölüm başkanlığının
önerisi, Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulunun uygun görmesi, Üniversite Senatosunun
kabul etmesi ve Yükseköğretim Kurulunca onay verilmesi koşuluyla öğrenci kabul edilir.

Yabancı uyruklu statüsü

MADDE 6- (1) 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 7- (1) Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının başvuruları ortaöğretim son sınıf da ya
da mezun olmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
c) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin, başvuruları kabul edilecektir.
(2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarından;
a) T.C. uyruklu olanların, K.K.T.C. uyruklu olanların, uyruğundan birisi T.C. veya K.K.T.C.
olan çift uyrukluların,
b) Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin
tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

c) Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan yurdumuzdaki elçilik
okullarından mezun olanların,
ç) T.C. uyruklu olup lise öğrenimlerini K.K.T.C.’de tamamlayanların,
d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda sahtekarlık yaptıkları
saptananların,
e) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir
yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,
f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C.
Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim
imkanlarından yararlandırılmış olanların başvuruları kabul edilmez.

Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular

MADDE 8- (1) Yükseköğretim Kurulu’nca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için
onay verilen Üniversitemiz önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren Bölümlere ilgili yıl için
alınacak yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin kontenjan önerileri Üniversite Senatosunda
karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzunda yayınlanmak üzere Yükseköğretim
Kurulu’na sunulur.

a) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru için son tarih
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sayfasında ilan edilir.

b) Başvurular Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımına ilişkin belirlenen takvime göre
şahsen veya posta yoluyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

c) Yabancı uyruklu öğrenci adayı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde diploma veren en
fazla 5 programa başvurabilir.
d) Tablo 1’de belirtilen listede ulusal sınavı bulunmayan adaylarda diğer müracaatta
bulunan yabancı uyruklu adaylar gibi Üniversitemizin yapmış olduğu YÖGS sınavına girmek
ve başarılı olmak zorundadırlar. Bu öğrencilerin değerlendirilmesinde YÖGS sınavından
taban puan olan 50 ve diploma not ortalamaları baz alınarak eşdeğerlik esasları çerçevesinde
hesaplama yapılır e) Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının lise diploması notları ve kendi
ülkelerinde üniversite girişlerinde uygulanan sınavlardaki başarılarının değerlendirilmesi
sırasında eşdeğerliği kabul edilen sınav ve taban puanlar Tablo l’de verilmiştir. Öğrenciler,
başvuracakları programlar için Tablo 1’de öngörülen taban puanları sağlamak zorundadır.

Tablo-1 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Ortaöğretim Başarı
Sınavlarına ve Yükseköğretime Giriş Statüsündeki Sınavlara ait YBÜ Alt Sınır Puanları
T AB L O - 1
Sıra No

Sınav veya Yöntem

Puan veya Şartlar

1

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

En az 40 standart puan

2

Ortaöğretim Not Ortalaması (OÖNO)

40/100 puan

3

4

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavı (YÖGS)
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba
Toplulukları Sınavı (TCS)

40/100 puan

En az 40 puan

5

ABITUR

4

6

ACT

21

7

Al Shahada Al Thanawijya-Al Amma (Suriye)

180

8

Al Shahada Al Thanawijya (Libya)

9

Baccalaureate Libanais

15 Scientific Stream puanı

10

Fransız Bakaloryası

12

11

Gaokao (Çin)

540

%80 (Sci/Eng/Pure
Sci.Streams)

3 Alanda en az biri A
12

GCE

Düzeyi (en az biri başvuru
ile ilgili olmalı)

13
14

15

Tawjihi (Ürdün Ve Filistin)
TÜBİTAK tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim
Olimpiyatları’nda alınan derece
Bakalorya (Kamerun, Nijer, Burkine Faso, Çad,
Benin, Togo, Senegal)

90 Scientific Stream
Derece almış olmak

11/20

16

ENT, UBT (Kazakistan)

85/125

17

İran (Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi)

15/20

18

KONKURS (Afganistan)

270/350

19

KONKURS (Moğolistan)

650/800

20

Senegal Bakaloryası

15/20

21

TQDK (Azerbaycan)

200/700

Eğitiminin tamamını ya da lise öğrenimini
22

Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu ve mavi

80/100

kart sahibi adayların diploma notu
23

International Baccalaureate (IB)

30

24

SAT I

Toplam 1000
Matematik 500

ACT: American College Testing | GCE: General Certificate Education | IB: Uluslararası
Bakalorya | SAT I: Scholastic Assessment Test

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere Rektörlük bünyesinde
“Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi” oluşturulur:
a) Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak öğrenciler ile
öğrenimini sürdüren öğrencilere yardımcı olmak.
b) 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.
c) Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına
katılmak ve organizasyonlar düzenlemek.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖGS)

MADDE 10 – (1) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖGS)
her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.
(2) YÖGS, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Sınav ve
Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör tarafından atanan
kişilerden oluşur. Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların listelerinin ve
sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı ve koordinasyonu komisyon kararları ve
talimatları doğrultusunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve
Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından gerçekleştirilir.
(3) YÖGS Sınavı, Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önceki yıllarda yapılmış olan
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarında göz önüne alınan nitelikte hazırlanmış soru ve
değerlendirme düzeninde yapılır.
(4) YÖGS belgesi sınav tarihini izleyen 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(5) YÖGS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi Tablo 2’de verilen esaslar
dikkate alınarak yapılır.

(2) Özel yetenek sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
(3) Özel Yetenek Sınavına tüm adaylar YÖGS veya eşdeğer puanının sıralamasına göre
çağrılır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrenci adaylarının
dosyalarını ilgili birimlere gönderir.
(4) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirler.
(5) Değerlendirmeye esas alınan başarı puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday
tercih edilir.
(6) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenci
adaylarının YÖGS’e girmeleri veya uluslararası sınavlardan birinde geçerli bir sınav puanına
sahip olmaları zorunludur. Bu öğrencilerin değerlendirilmesi yetenek sınav sonuçlarına göre
yapılır.

(7) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, aday öğrenci olma hakkını kaybeder.
(8) Özel yetenek sınav jürilerinin sonuçları Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Birim Yöneticisi, programlar için ilan edilmiş olan yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları
kadar asil ve yedek öğrenci içeren listeyi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına sunar.
(9) Aday öğrenciler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yabancı
Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa
yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere
yerleştirilir. Listelerin son hali yedek öğrenci adaylarıyla birlikte hazırlanarak ilan edilir ve
ilgili birimlere gönderilir.
(10) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
(11) Başvurusu kabul edilen adaylarla ilgili liste, yedekleri ile birlikte akademik takvimde
belirtilen tarihlerde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web
sayfasında ilan edilir.
(12) Kabul edilen asil ve yedek adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu),
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci
Ofisi tarafından gönderilir. Bu mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir.
(13) Öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin
öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan
sınavların geçerlilik süreleri: Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süre sınırı
olmadan geçerlidir. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri iki
yıldır.

Tablo 2- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin YBÜ’ nün İlgili Birimlerine Kayıt Yaptırmaları
İçin Sıralama ve Puanların Eşdeğerlik Esasları

Sıra No Sınav Adı

Sınavın

Yüzlük

Olarak

Hesaplama Formülü
1

ABITUR

33,34 (4-X)

2

ACT

6,667 (X-21)

3

Al Shahada Al Thanawijya-Al Amma (Suriye)

2,5 (X-180)

4

Al Shahada Al Thanawijya (Libya)

5 (X-80)

5

Baccalaureate Libanais

20 (X-15)

6

Fransız Bakaloryası

12,5 (X-12)

7

Gaokao (Çin)

0,475 (X-540)

8

3 konudan biri A 40
düzeyinde
3 konudan ikisi 60

GCE

A düzeyinde
3 konudan üçü A 80
düzeyinde

9

International Baccalaureate (IB)

8,333 (X-30)

10

SAT I

0,0925 [ ΣX - (T + Mat)

11

Tawjihi (Ürdün Ve Filistin)

10 (X-90)

12

TÜBİTAK tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Altın:
Olimpiyatları’nda alınan derece

13

Bakalorya

80;

Gümüş:

75;

Bronz:70

(Kamerun,Nijer,Burkine 11,111 (X-11)

Faso,Çad,Benin, Togo, Senegal)
14

Eğitiminin tamamını ya

da lise öğrenimini 5 (X-80)

Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu ve mavi
kart sahibi adayların diploma notu
15

ENT, UBT (Kazakistan)

2,5 (X-85)

16

İran (Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi)

20 (X-15)

17

KONKURS (Afganistan)

1,25(X-270)

18

KONKURS (Moğolistan)

0,665(X-650)

19

Senegal Bakaloryası

20 (X-15)

20

TQDK (Azerbaycan)

0,2 (X-200)
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Toplam Puan: Diploma Yüzlük Notu x 0,3 + Ülke Ulusal Sınav Yüzlük Notu x 0,3 +
KBU YOGS x 0,4 olarak hesaplanır.

Listede ulusal sınavı bulunmayan adaylarda diğer müracaatta bulunan yabancı uyruklu
adaylar gibi Üniversitemizin yapmış olduğu YÖGS sınavına girmek ve başarılı olmak
zorundadırlar. Bu öğrencilerin değerlendirilmesinde YÖGS sınavından taban puan olan 50 ve
diploma not ortalamaları baz alınarak eşdeğerlik esasları çerçevesinde hesaplama yapılır.

Öğrenim harcı

MADDE 12- (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden
alınacak öğrenim harcı miktarı, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde Üniversite yönetim
Kurulunca belirlenir.

Kayıtlar

MADDE 13- (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk
Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
(2) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi’ni İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.
(3) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen
yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların
çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.
(4) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C.
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup bir
yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancılardan (4112 Sayılı Kanunla Saklı
Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge Sahibi olanlar dahil), “Öğrenim Meşruhatlı
Vize Şartı” aranmaz.
(5) Kayıtlar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yabancı
Uyruklu Öğrenci Ofisi’nin koordinatörlüğünde Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımına ilişkin
belirlenen takvime göre belirtilen tarihlerde yapılır.
(6) Boş kalan kontenjanlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın
Web sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci
İşleri Başkanlığı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından koordineli bir şekilde yapılır.
(7) Kayıt Evrakı:
a) YÖGS veya uluslararası sınava ait sonuç belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği)

b) Lise Diplomasının aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği)
c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
ç) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
d) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya
da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği
e) Pasaportun noter tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe
örneği
f) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu, Uzaktan Eğitime kayıt yaptırmaya hak
kazanan Yabancı Uyruklu öğrencilerden ayrıca Güz ve Bahar döneminde 2 taksit halinde
ödenmek üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Uzaktan
Eğitim ücreti alınacaktır.
g) Fotoğraf (4 adet),
ğ) Adayların Üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir
gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini
Üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu 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
http://www.ybu.edu.tr/dbsk/oisleri web adresinde duyurulur.)

Genel sağlık sigortası

MADDE 14- (1) Yabancı Uyruklu öğrenci statüsünde Üniversitemiz akademik birimlerine
kayıt yaptıran öğrencilerin genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle ilgili Kuruma bildirilmesi
işlemleri Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda ilgili
akademik birimce sağlanır. Tahakkuk eden sağlık sigortası primlerinin süresi içinde
ödenmesinden Yabancı Uyruklu öğrenciler sorumludur. Tüm yapılacak iş ve işlemler
yürürlükteki güncel mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 15- (1) Üniversitemize kaydını yaptıran Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim yılı
başında Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
tarafından yapılacak olan Türkçe dilbilgisi düzeyi seviye sınavında başarılı oldukları takdirde
veya daha önce TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeleyenler öğrenime başlayabilirler.
Başarılı olamayanlar Türkçe dil düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak daha sonraki
Eğitim-Öğretim yılı başında yine Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavı ya da TÖMER
sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. Bir yıl süre içinde
Türkçe yeterliğini kanıtlayamayan öğrenciler tüm öğrenim haklarını kaybederler ve kayıtları
silinir.
B) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler;
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Tebligat

MADDE 16- (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese
yazılı olarak veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya
eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine
tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri

MADDE 17- (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı
uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almak,
b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı'na ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne 7 gün içinde bildirmek,
c) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde
yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini
belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almak,
ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal
müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almak,

d) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri
48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına
bildirmek.

Disiplin işleri

MADDE 18- (1) Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 19- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato
kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

