
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 
 

Amaç 
görmek isteyen öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı 
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi ön lisans ve lisans 
programlarına kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt 
işlemlerini düzenlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 2- (1) Bu yönerge, İzmir Bakırçay Üniversitesinde uluslararası öğrenci programı 
kapsamında öğrenim Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 
sayılı kanunun 14/f maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayımlamış olduğu 2018-
2019 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri 
ve Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar ve kısaltmalar 
Madde 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen; 
a)Birim: Uluslararası öğrencilerin başvuru yaptığı İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı her bir 
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 
b)DİLMER: İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini 
c)GCE AL: İngiltere’nin eğitim sisteminde uygulanan sınavı, 
ç)İkamet Tezkeresi: T.C. vatandaşı olmayanların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin 
verildiğini gösteren belgeyi, 
d)KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 
e) MEB: Millî Eğitim Bakanlığı’nı,   
f)Ortaöğretim: lise düzeyindeki eğitimi,  
g)ÖİDB: İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı, 
ğ) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü’nü,  
h)Senato:İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosu’nu, 
ı)Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü: İzmir Bakırçay Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü’nü, 
i)Uluslararası Öğrenci: İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne başvuru yapan ve/veya İzmir Bakırçay 
Üniversitesi’nde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciyi, 
j)Üniversite :İzmir Bakırçay Üniversitesi’ni,  
k)YKS : Yükseköğretim kurumları sınavını,  
ifade eder. 

 
Uluslararası öğrenci statüsü 
Madde 5 - (1) Uluslararası Öğrenci Programı kapsamında Üniversitemize kayıt yaptıran 
öğrenciler, Uluslararası Öğrenci statüsünde değerlendirilir. 
 
Başvuru koşulları 
Madde 6- (1) İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek 
Uluslararası Öğrenci adayları, Senatonun belirlediği programlarda öğrenim görebilirler. Bu 
programlara öğrenci seçimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği temel esaslar 
çerçevesinde aşağıdaki başvuru koşullarına göre yapılır.  
 
A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 
a) Yabancı uyruklu olanların, 
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 
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Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (Mavi 
Kart) sahibi olduklarını belgeleyenlerin ( 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu), 
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçerek çift 
uyruklu olanların, 
*ç) i) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 
öğrencilerden ise lise seviyesindeki ortaöğretiminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 
ii) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ortaöğretiminin 
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC 
dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar 
dahil) 
d) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini 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 olanların, 
başvuruları kabul edilecektir. 

 
B) Adaylardan; 
1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların, 
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin 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 olanlar hariç), 
*3) "b" numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların ("ç" 
numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç), 
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin 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 
olanlar hariç), 
5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı 
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 
uyrukluların, 
başvuruları kabul edilmez. 
 
Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular 
Madde 7- (1) Uluslararası Öğrenci Programı kontenjanları, ilgili programın bir önceki yıl YKS 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kontenjanının % 50'sini 
geçmeyecek şekilde ilgili akademik birim kurulları tarafından belirlenerek Üniversite 
Senatosu’nda karara bağlanır ve uygulama takvimi ile birlikte Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına ve Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne ÖİDB 
tarafından bildirilir. 
(2) Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından başvuru evrakları, 
başvuru tarihleri ve kontenjanlar, başvuruların başlamasından 1 ay önce Üniversitemiz web 
sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak ilan edilir ve başvurular akademik takvime göre online, 
şahsen veya posta yolu ile alınır. 

 
Başvuruların değerlendirilmesi 
Madde 8 – (1) Üniversitemizin uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara yapılan 
başvuruların incelenme, değerlendirilme ve yerleştirme işlemleri ile sonuçların ilanı Uluslararası 
İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulacak olan, Birim 
Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonları tarafından aşağıda 
belirtildiği şekilde yürütülür. İlgili Akademik Birim Dekanı/Müdürü tarafından en az üç öğretim 
üyesi ile oluşturulan komisyonun görev süresi üç yıl olup, komisyon kararları salt çoğunlukla 
alınır. 



a) Başvurular neticesinde başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz. 
b) Uluslararası öğrenci adayı bir başvuruda en fazla üç program tercih edebilir. Adayın başvuru 
sonunda bir kayıt hakkı vardır. Birden fazla başvuru yapan adayların ilk başvuruları 
değerlendirmeye alınır, diğer başvuruları değerlendirmeye alınmaz 
c) Başvurusu kabul edilen uluslararası öğrenci adayların davet mektupları, çevrim içi (online) 
başvuru sistemi üzerinden veya Üniversitemiz web sayfası üzerinden verilecektir. 
ç) Belge doğrulama sistemi bulunmayan kurum ve kuruluşlara ait ibraz edilen sınav sonuç ve 
başarı belgeleri değerlendirmeye alınmaz. 
d) Başvurusunu on-line olarak yapan Uluslararası öğrenci adayı başvuru durumunu, başvuru 
yaptığı çevrim içi (on-line) sistem üzerinden takip etmek ve gerekirse başvuru süresi içerisinde 
güncellemekle yükümlüdür. 
e)Üniversitemiz tarafından kabul edilecek sınav türleri ve bu sınav türlerinin asgari puanlarına 
yönelik detaylar Senato tarafından belirlenir. 
 

  Sınav Sonucunun Değerlendirilmesi 
Madde 9 - (1) İlan edilen kontenjanlar için sınav ve değerlendirme işlemleri Birim Uluslararası 
Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının kontenjanların kullanımı ile ilgili kararları da dikkate alınarak aşağıda belirtildiği 
şekilde yürütülür. 
 
a)Adaylar Senato tarafından kabul edilen sınav ile diploma türleri ve taban puanları sonuçlarına 
göre tercih ettikleri programlara komisyon tarafından yerleştirilir.  
b)Kültürel çeşitliliği sağlamak adına yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde; başvuran adayların 
başvuruları, senatonun ilgili birimler için belirlemiş olduğu puanı sağlaması halinde öncelikli 
olarak değerlendirilir. 
c)Birim Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 
yerleştirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir ve kayıt işlemleri için Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 
ç)İzmir Bakırçay Üniversitesi kontenjanların kullanımında ülke çeşitliliğini sağlamak adına ülke 
kotası belirleyebilir. 

    d)İlan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. 
 
Katkı payı / öğrenim ücreti ve başvuru ücretleri 
Madde 10 - (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden alınacak 
katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Üniversite 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 
Kayıtlar 
Madde 11- (1) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt için 
aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayın şahsen başvurması veya yasal temsilcisi tarafından 
başvuru yapılması gerekmektedir. Eksik evrakı olan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. 
Kayıt için istenen belgeler 
a) Ortaöğretimini Türkiye Cumhuriyeti dışında tamamlayan adaylar için yurt içinde il milli 
eğitim müdürlüklerinden, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak denklik 
belgesi, 
b) Mezun durumda olan adayların lise diplomasının aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Lise son sınıfta okumakta 
olan adaylar mezun olabileceğine dair onaylı belge getireceklerdir.) 
c) Transkript / Not Durum Belgesinin aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, 
ç) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Varsa), 
d) Türkçe Yeterlik Belgesi (Varsa), 
e) Pasaport veya resmi makamlardan alınan kimliğinin aslı, 
f) 4 adet fotoğraf, 



g) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav 
sonuç belgesinin aslı, 

  ğ)Varsa, bölüm ve programlar tarafından kesin kayıtta istenen diğer özel belgeler. 
 
Türkçe yeterlik ve yabancı dil hazırlık eğitimi 
Madde 12- (1) Türkçe yeterlik hazırlık eğitimi Üniversitemiz DİLMER Uygulama Yönergesine 
göre yürütülür. 
 
 (2) Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, hazırlık 
eğitiminde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ne 
tabidirler. 

 
Tebligat 
Madde 13 - (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt/başvuru esnasında bildirdikleri e- 
posta adresine yazılı olarak veya üniversitemiz web sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır. 
Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan 
adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Öğrenci, beyan 
ettiği iletişim bilgilerini değiştirmesi hâlinde on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
bildirmekle yükümlüdür. 

 
Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri 
Madde 15 - 
(1) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan uluslararası öğrenciler 
Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. 
(2) Uluslararası Öğrenci programı kapsamında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ilgili 
akademik birimlerin diğer mevzuatlarına da tabidirler. 

 
Disiplin işleri 
Madde 16 - 
(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine göre yürütülür. 
 
 
Kayıt silme 
Madde 17- (1) Eğitim-öğretim dönemlerinde ilgili kurum tarafından öğrenim amaçlı ikamet 
izinlerinin iptali bildirilen öğrencilerin Üniversitemizden kayıtları silinir. 
(2) Öğrencinin sınavlarda sahtecilik yaptığı, kayıt esnasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge 
verdiğinin ya da yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde kayıt işlemleri iptal edilir 
ve Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 
Yönerge'de hüküm bulunmayan hâller 
Madde 18 - (1) Bu Yönerge'de hüküm bulunmayan hâllerde; İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato 
kararları uygulanır. 

 
Yürütme 

 
Madde 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
Yürürlük 
Madde 20 - (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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