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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
BAŞVURU, KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönerge, Bayburt Üniversitesine kabul edilecek uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt
işlemlerini düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun ile
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 16.07.2014 tarihli yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları hakkındaki
kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) BAYUNİYÖS: Bayburt Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Sınavını,
b) BAYUNİYÖS Komisyonu: Bayburt Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Sınavına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli
komisyonu,
c) BAYÜTÖMER: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Birim: Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunu,
d) Komisyon: Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Komisyonunu,
e) Ofis: Bayburt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisini,
f) ÖİDB: Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
g) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ğ) Program: Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokula bağlı programı,
h) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) Yönetim Kurulu: Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, Kontenjanlar, Başvuru Şartları, Kayıt ve Değerlendirme
Temel İlkeler
MADDE 4 – (1) Ön lisans, lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile
uluslararası öğrenci kabul edilir.
(2) Başvuru yapacak öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları
statüsündeki eşdeğer sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik süreleri konusunda
herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak Üniversite giriş sınavı statüsünde olan (SAT1, ACT vb.) sınavların geçerlilik
süreleri iki yıldır.
(3) Uluslararası öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu kararında yer alan aralıkta olması
şartıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri takvimi ÖİDB tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kontenjanların % 50’
sini geçmemek koşulu ile ilgili birimlerin teklifi ve Senatonun onayı sonucu belirlenen uluslararası öğrenci
kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ÖSYM Başkanlığınca ilan edilir.
(2) Bir programa ait uluslararası öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde,
başvuru olmayan veya kontenjanı dolmayan programların kontenjanları diğer program kontenjanlarına komisyon
kararı ile aktarılabilir.
(3) İlgili komisyon kararı doğrultusunda ek kontenjan ile yerleştirme yapılabilir ancak daha önce kayıt hakkı kazanan
adaylar sonraki yerleştirmelerde sıralamaya dâhil edilmez.
Başvuru Şartları
MADDE 6 – (1) Adayların lise ve dengi okulların son sınıfında olmaları ya da mezun durumda bulunmaları
koşuluyla, Ulusal ve Uluslararası geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki ek
tabloda (Tablo 1) yer alan sınavlardan birine girmiş olması ve Üniversitenin bu sınavlar için koymuş olduğu başvuru
baraj puanını geçmesi durumunda başvuruları kabul edilir.
(2) Adayların başvuracakları programla ilgili bir alandan mezun veya o alan ile ilgili sınav puan türüne sahip
olmaları istenebilir.
(3) Ön başvuru interaktif ortamda gerçekleştirilir. Kayıt için gerekli belgeler Üniversitenin web sayfasından ilan
edilir.
(4) Adaylar ilan edilen kontenjanlardan en fazla beş program seçebilir.
Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar
MADDE 7 – (1) Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar ile uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular
(01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin son
üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar veya ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar ile
01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar veya ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar hariç.)
(2) KKTC uyruklu olanlar, (KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanlar veya olacaklar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç.)
(3) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular, (Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar veya olacaklar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç)
(4) TC uyruklu olup, ortaöğretimini KKTC’de tamamlayanlar
(5) Türkiye’deki Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören
T.C. uyruklu olanlar.
Değerlendirme
MADDE 8 – (1) İnteraktif ortamda başvuru yapan adayların kontrol ve onay işlemi komisyonun ilgili üyeleri
tarafından yapılır.
(2) Başvurusu onaylanan adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri ilgili Komisyon tarafından yapılır.
(3) Adaylar, tercih sırası esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen puan sistemine göre yerleştirilir. Yerleştirme
puanlarında eşitlik olması durumunda doğum tarihine göre yaşı küçük olan aday kayıt hakkı kazanır.
(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bu
programların belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri gereğince yapılır.
(5) ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Özel Koşul bulunan
programa başvuran adayların, başvurulan programın belirtilen koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
(6) Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokula bağlı programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı,
program kontenjanının % 20’sini (ülke barajını) geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde ek yerleştirme
işlemlerinde ülke barajı kaldırılabilir. Sırası gelen yedek adayların kaydı yapılır.

Kayıt
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve kesin kayıt sırasında istenilecek belgeler
Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmaz.
(2) Kayıtlar, belirtilen yer ve tarihte şahsen başvuru yöntemi ile yapılır. İlgili tarihlerde başvuru yapmayan adaylar
kayıt haklarını kaybederler. Vekâlet aracılığı ile kayıt yaptırılamaz.
(3) Kayıt hakkı kazanan adaylar kabul mektuplarını duyuru metninde belirtilen adresten temin edebilecek olup,
ayrıca kabul mektubu gönderilmeyecektir. Adayların, ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliğine giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye
kayıt yaptırmak için gereklidir.
(4) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz:
a) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenim yapmak isteyen yurtdışı öğrenciler ile
Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,
b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5901 sayılı Kanunla
tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dâhil),
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar.
(5) Kayıt hakkı kazanan adayların, Ofis tarafından evrak kontrolü yapıldıktan sonra kayıtlarına engel durumu
olmayanların kesin kayıt işlemleri ÖİDB tarafından yapılır.
(6) Başvuruları kabul edilen ve kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmeleri için Üniversitelerin yapmış
olduğu Türkçe yeterlilik sınav sonucu veya TÖMER merkezlerinden getirecekleri Türkçe yeterlilik düzeyine (B1-B2
veya C1-C2) sahip olduklarını gösteren belgelerini ÖİDB’ye teslim etmeleri gerekmektedir. (Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumu mezunu yurt dışı öğrencileri hariç.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAYUNİYÖS Esasları ve Türkçe Dil Düzeyleri
BAYUNİYÖS Esasları
MADDE 10 – (1) BAYUNİYÖS yapılıp yapılmayacağına senato karar verir.
(2) BAYUNİYÖS, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) BAYUNİYÖS, BAYUNİYÖS Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon, Rektör tarafından atanan ve
Rektör Yardımcısı başkanlığında beş üyeden oluşur. Komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda; sınav
kılavuzunun hazırlanması ve ilan edilmesi, başvuruların kabul edilmesi, sınava girecek adayların listelerinin
hazırlanması, sınavın yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve koordinasyonu Ofis tarafından gerçekleştirilir.
(4) BAYUNİYÖS, daha önceki yıllarda yapılmış olan Yurtdışı Öğrenci Sınavları göz önüne alınarak hazırlanmış
soru ve değerlendirme düzeninde yapılır.
(5) BAYUNİYÖS Sonuç Belgesi, sınav tarihini izleyen iki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(6) BAYUNİYÖS ücreti, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.
(7) BAYUNİYÖS sonucunda başarılı olan adaylara yerleştirme işleminde öncelik tanınır.
Türkçe Dil Düzeyleri
MADDE 11 – (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine
başlama zamanları BAYÜTÖMER tarafından yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe Yeterlilik dil
sınavlarında alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan;
a) Türkçesi yeterli olanlar (en az C1) programlarında öğrenimlerine hemen başlarlar.
b) Türkçesi en az B1 seviyesinde olan öğrenciler programlarında öğrenimlerine devam ederken; Üniversitede
açılacak olan Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere katılarak veya TÖMER sınavlarına girerek, mezun
olana kadar Türkçe Yeterlilik Düzeylerini en az C1 seviyesine getirmekle yükümlü tutulurlar.
c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (A1-A2 seviyesi) ise izinli sayılacakları bir yıl sonrasına kadar
Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe dil düzeylerini belgelendirdikten sonra programlarında öğretime
başlayacaklardır. Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az B1 seviyesine çıkaramayan öğrencilere başvurmaları

halinde ilgili komisyon kararı ile bir yıllık ek süre verilebilir. Bu sürenin sonunda Türkçesini en az B1 seviyesine
çıkaramayan öğrencilerin programla ilişikleri ilgili komisyon kararı ile kesilir.
(2) Eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kaydı yapılan öğrencilerin, Türkçe
dil düzeylerinin en az B1 seviyesinde olması gerekmektedir. Kayıt esnasında öğrencilerin dil düzeylerini belge ile
ispatlamaları veya TÖMER tarafından yapılan sınavlara girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olamayan
öğrenciler 11-c’de yer alan şartlara göre Türkçe öğrenmekle yükümlüdürler. Türkçe dil düzeyi en az B1 seviyesinde
olan öğrenciler; programın eğitim diline ait ulusal ve/veya uluslararası yeterlilik belgesini ilgili birime teslim etmek
zorundadır. İlgili birim tarafından Yabancı dil seviyesi yeterli görülen öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı/muaf
sayılarak programlarında eğitimlerine başlarlar. Yabancı dil seviyesi yeterli görülmeyen ya da ilgili dile ait yeterlilik
belgesini teslim etmeyen öğrenciler için ilgili birim tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde o dile ait sınav
yapılır. Başarılı olanlar eğitime başlar, başarılı olamayanlar yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler. Ayrıca
Türkçe Dil Seviyesi ve hazırlık sınıfı eğitim sürelerinin toplamı 2 yılı geçemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri
Öğrenci Yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Üniversiteye başvuran ve kayıt hakkı kazanan kendi imkânlarıyla öğrenim görecek uluslararası
öğrenciler;
a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ÖİDB’ye teslim etmekle,
b) Bayburt Valiliği İl Göç İdaresine ikamet tezkeresi müracaatında bulunmak ve almakla (Türkiye’ye giriş yaptığı
tarihten itibaren bir ay içinde),
c) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla, şahsi, medeni ve
öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri on beş gün içinde ÖİDB’ye bildirmekle,
ç) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde,
öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek İl Göç İdarelerinden yenisini almakla,
d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse/değiştirmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat ederek
on beş gün içinde yenisini almakla ve ÖİDB’ye bildirmekle,
e) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri kırk sekiz saat içinde üniversiteye, ayrıldıkları ve adreslerini
naklettikleri yerlerin İl Göç İdarelerine bildirmekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili birim ve
kurum tarafından işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 14 – (1) Bayburt Üniversitesi Senatosunun 27/4/2017 tarihli ve 2017/68 sayılı oturumunda onaylanarak
yayımlanan, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt
İşlemleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu yönerge, Bayburt Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra Yükseköğretim
Kurulunun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu yönerge, Bayburt Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Başarı Şartı Tablosu 1
S.NO
SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ
BAYUNİYÖS
1
2

SAT I sınavı

3

GCE (A level) sınav

4

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

5

Uluslararası Bakalorya diploması

6

ABITUR sınavı

7

ACT (American College Test) sınavı

8

Fransa’da yapılan Bakalorya Sınavı

9
10

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais)
sınavı
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı
(Gaokao)

11

Suriye'de
yapılan
(Baccalaureate) sınavı

Al-Shahada-Al

12

Libya’da
yapılan
(Baccalaureate) sınavı

Al-Shahada

13

Kırgızistan Ulusal Burs Sınavı

Thanawiyya

Al-Thanawiyya

15

Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılan YÖS
sınavları
Orta öğretim puanı ile gelen adaylar (ONO)

16

Azerbaycan TQDK (Devlet İmtihan Merkezi)

17

İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi

18

Irak Al-Edadiyah

19

Matura

20

Bu listede yer almayan diğer sınavlar

14

BAŞARI ŞARTI
Tam notun en az % 40’ına sahip olmak.
1600 tavan puan üzerinden en az 1000
toplam puan ve en az 500 matematik puanı
almak.
En az biri başvurulan programla ilgili olmak
üzere en az iki konuda A seviyesine sahip
olmak.
Fen dalında (Scientific Stream) tüm
derslerden alınan sınav not ortalaması 100
üzerinden en az 80 puan almak.
42 tavan puan üzerinden en az 26 diploma
notuna sahip olmak.
1-4 aralığında puan almak.
Fen (Science Reasoning), matematik (Math)
ve toplam puan olarak 36 tavan puan
üzerinden en az 21 puan almak. Mühendislik
Fakültesi için 24 puan almak.
20 tavan puan üzerinden en az 10 puan
almak.
Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu
100 üzerinden en az 65 olmak.
Başvurulan programın puan türünde 750
üzerinden en az 540 puan almak.
Fen dalında (Scientific Stream) 240
üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri
için en az 185, diğer bölümler için en az 170
puan almak.
Fen
dalında(Scientific
Stream)
240
üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri
için en az 185, diğer bölümler için en az 170
puan almak.
Maing Testing Sınavından 245 üzerinden en
az 114 puan almak.
100 tavan puan üzerinden en az 40 puan
almak.
Tam notun en az % 80’ine sahip olmak.
700 tavan puan üzerinden en az 300 puan
almak.
20 tavan puan üzerinden en az 14 puan
almak.
100 tavan puan üzerinden en az 65 puan
almak.
100 tavan puan üzerinden en az 60 puan
almak.
Komisyon tarafından kabul edilmek ve
başarılı olarak değerlendirilmek.

