BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN
KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönerge, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yapılacak
başvurular ile kabul ve kayıt esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümleri üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından
kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarını kapsar.
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) Lise: Ülkemizdeki liselere denkliği kabul edilen yabancı ülke öğretim kurumlarını,
c) Öğrenim Ücreti: (Değişiklik 10/08/2011 tarih ve 2011/19 sayılı Senato Kararı) Bakanlar
Kurulunun belirlediği ücret aralıkları arasında kalmak kaydıyla Üniversite tarafından tespit
edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan her bir dönem için alınan ücret,
ç) Teminat: (Değişiklik 10/08/2011 tarih ve 2011/19 sayılı Senato Kararı) İlgili Akademik
Birimin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin zaruri kabul edilen
giderleri karşılanmak ve bakiyesi mezun olunduğunda ya da Üniversite ile olan ilişiğini
kestirdiğinde iade edilmek üzere; kayıttan önce aday tarafından üniversite hesabına yatırılması
gereken 200 TL ya da 200 TL karşılığı yabancı ülke parası tutarındaki meblağı,
d) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezlerini,
e) Türkiye Temsilciliği: Öğrenci adayının uyruğunda bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliği
ya da Konsolosluklarını,
f) Üniversite: Bartın Üniversitesini, İfade eder.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel ġartlar, BaĢvuru ve Kayıt
Genel ġartlar
MADDE 5- (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuru genel şartları şunlardır:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1)Yabancı Uyruklu olanların,

2)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 Haklarının Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4)T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
5)K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğretimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
6)Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almamış olanların,
başvuruları kabul edilecektir.
b) Adaylardan;
1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç)
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar hariç),
3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında
yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C.
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’ de tamamlayanların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.

c) (Değişiklik 24/06/2010 tarih ve 2010/11 sayılı Senato Kararı) Bu yönerge hükümlerine tabi
olan öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında
ve kendileri tarafından karşılanır.
BaĢvuru
MADDE 6- (1) Başvuruya ilişkin açıklamalar her yıl mayıs ayı içerisinde üniversitenin web
sayfasında duyurulur. Başvurular, bizzat ya da posta yolu ile akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na yapılır. Başka yollarla yapılan
başvurular işleme konulmaz.
(2) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
a) Üniversitenin web sayfasından edinilen 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) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan
fotokopisi.
BaĢvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilecek adayların belirlenmesi ilgili
akademik birim tarafından yapılır.
(2) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak başvurunun kabulü anlamına gelmez.

(3) Akademik birim, belirlenen sayıda öğrenci kabul edip etmemekte serbesttir.
(4) Akademik birim, müracaat sayısının kontenjandan fazla olması durumunda yedek aday
belirleyebilir.
(5) Üniversitenin birden fazla bölümüne/programına başvuran adayın yerleştirilmesinde tercih
sırası dikkate alınır.
(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların
değerlendirilmesi, özel yetenek sınavını düzenleyen hükümlere göre yapılır.
Sonuçların duyurulması
MADDE 8- (1) Yerleştirme sonuçları üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(2) Üniversite, yerleştirmeye hak kazanan adaylara Öğrenim Vizesi talebinde kullanılmak üzere
adayın başvuru formunda belirttiği adresine “kabul mektubu” gönderir.
Kayıt
MADDE 9- (1) Kayıtlar, ilgili akademik birim tarafından yapılır.
(2) Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz
edilmiş olması gerekir.
a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya da
TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,
b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.
Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi 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 Vizesi,
ğ) 4 adet vesikalık fotoğraf.
(3) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler
arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybederler.
(4) Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla öğrencilik hakkını kazanır ve bu yönerge
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere tabi
olur.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yabancı uyruklu öğrenci ofisi
MADDE 10- (1) Üniversiteyi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, yabancı uyruklu
öğrencilerin üniversiteyi tercih etmelerinin sağlanması, yurt dışından gelen öğrencilere yardımcı
olunması ve üniversitenin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Uluslararası
İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi oluşturulur.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

