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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT  
KABUL YÖNERGESİ  

 
(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 16.01.2020 tarih ve 867 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)

 
 

Yasal Dayanak 
Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren, Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Sınavının kaldırılması nedeniyle, Başkent Üniversitesi’ne yurt dışından öğrenci 
kabulü kriterlerini belirlemek üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 
27.01.2010 tarih ve 383-3269 ve 384-3270 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır. 

Amaç  
Madde 2- Bu Yönergenin amacı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Başkent 

Üniversitesi’ne yurtdışından öğrenci adaylarının başvuruları ile ilgili kayıt ve kabul koşullarını 
düzenlemektir.  

Kapsam 
Madde 3- Bu Yönerge; Başkent Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Devlet 

Konservatuvarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen lisansüstü, lisans ve 
önlisans, programlarında öğrenim görecek yurtdışından gelen öğrenciler ile ilgili eğitim-öğretim 
ve sınav esaslarına ilişkin esasları kapsar.  

Tanımlar  
Madde 4- Bu Yönergede geçen:  
Üniversite: Başkent Üniversitesi’ni,  
Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,  
YÖS: Başkent Üniversitesi tarafından temel öğrenme becerilerini ölçmek için yapılacak 

yabancı uyruklu öğrenci sınavını, 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi: Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü bünyesinde, yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve eğitim-öğretim 
faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu birimi, 

BÜTEM : Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 
Yabancı Uyruklu Öğrenci: Başkent Üniversitesi’nde Ön lisans, Lisans veya Lisansüstü 

düzeyde öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan, T. C. uyruğunda bulunmayan öğrenciyi, 
Vize: Uluslararası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve 

çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen izni, 
Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet iznine sahip yabancı uyruklu öğrencilere 

öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen izni,  
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İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildiğini 
gösteren belgeyi,  

İfade eder. 

Yükümlülükler  
Madde 5- Başkent Üniversitesi’nin yükümlülükleri:  
1. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak,  
2. Yabancı Uyruklu Öğrenciye ait Bilgi İşlem Formu'nu düzenlemek,  
3. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı  yapmak ve değerlendirmek, 
4. Türkçe kursu açmak, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, 

değerlendirmek, rehberlik hizmetlerini yürütmek, öğrencilerin durumlarında meydana 
gelecek değişiklikleri ilgili makamlara bildirmektir.  

Madde 6- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri  
Başkent Üniversitesi’ne başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan Yabancı Uyruklu 

Öğrenciler;  
1. Başvuru için gerekli sınav sonuç belgesi bulunmuyorsa, Üniversite tarafından 

düzenlenecek Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na katılmakla,  
2.  Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birimlere vermekle,  
3. Türk Kanunlarına ve Üniversite kurallarına göre gerekli olan işlemleri yapmakla, 
4. Rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,  
5. Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde 

Üniversiteye bildirmekle,  
6. İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden 

itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli 
emniyet makamlarından yenisini almakla,  

7. İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal 
müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,  

8. İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde üniversiteye 
bildirmekle,  

9. Kendilerini ilgilendiren üniversite mevzuatına uymakla  
yükümlüdürler.  

Genel Esaslar 
Madde 7- Üniversite’ye yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin faaliyetler “Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Ofisi” tarafından yürütülür.  
Madde 8- Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları Enstitü Müdürlükleri, Fakülte 

Dekanlılıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından her akademik yıl başında Rektörlüğe 
gönderilir ve kontenjanlar Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif 
edilir.   
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Kontenjanların dolmaması ve Üniversite’nin istemesi halinde, boş kalan kontenjanlar; 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile Üniversite’nin diğer program kontenjanlarına 
eklenebilir. 

Başvuru Koşulları 
Madde 9- Başvuracak adaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

Kendi İmkanları ile Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları dikkate alınacaktır. 

Başvuru 
Madde 10- a) Başvuru koşulları ve ilgili açıklamalar Üniversite web sayfasında 

duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yolu ile 
ya da kişisel olarak yapılır. Başvuru için gerekli belgeleri zamanında teslim etmeyen ve başvuru 
koşullarını sağladığını belgeleyemeyen adayların başvuruları işleme konulmaz. 

b) Başvuruda geçerli sınav sonuçlarından herhangi birisinin sunulması yeterlidir. 
Başvuruda kabul edilen sınavlar ve gerekli taban puanlar ekli listede yer almaktadır. 

Madde 11- TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı 
ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış 
öğrencilerde 10. maddede belirtilen sınav koşulları aranmaz.  

Madde 12- Lisansüstü Programlarda ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından, 
Üniversite Senatosunca belirlenen taban puanlardan az olmamak koşulu ile, ilgili enstitü 
kurullarınca belirlenen puanı almışÇolmak gereklidir.  

Sınavların Geçerlilik Süresi 
Madde 13- Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, 
International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur, ancak 
üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile 
sınırlıdır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 
Madde 14- Gerekli başvuru koşullarını sağlayan adaylar ilgili Enstitü, Fakülte, Devlet 

Konservatuvarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yönlendirilerek, ilgili birim yönetim 
kurulları tarafından değerlendirilir. Adayların yerleştirilmesi tamamen Üniversitenin 
yetkisindedir. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru 
koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.  

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, 
özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. 

Sonuçların Duyurulması 
Madde 15-  a) Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla 

birlikte adaylara bildirilir, ayrıca Üniversite web sayfasında da duyurulur.  
b) Üniversiteye kabul edilen adaylara Üniversite tarafından bir kabul mektubu 

gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye 
giriş yapmak ve Üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. 
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Maddi Güvence ve Sağlık Sigortası 
Madde 16– Üniversiteye kabul edilen adaylar, bir yılık zorunlu sağlık sigortası 

yaptırmak ve eğitim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti dışında 
Türkiye’de yaşamlarını sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlamak 
durumundadır.  

Kayıt 
Madde 17- Kayıtlar her akademik yıl Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan 

edilen yerde ve akademik takvimde belirlenen kayıt süresi içerisinde diğer öğrenci kayıtları ile 
aynı tarihte yapılır. 

Eğitim-Öğretim Ücreti 
Madde 18– Öğrenim Ücretleri her akademik yıl başında Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti akademik yılın birinci yarıyılı (güz), ikinci taksiti ise 
ikinci yarıyılın (bahar) başında ders kaydı yaptırılmadan veya yenilenmeden önce ödenir. 
Üniversiteye yurtdışından kabul edilen öğrenciler her akademik yıl başında, akademik takvimde 
belirtilen süre içinde eğitim-öğretim ücretlerini yatırıp sağlık sigortalarını yenilemek 
zorundadırlar. Aksi takdirde öğrenci kayıtları askıya alınır. 

Eğitim-Öğretim 
Madde 19–  a) Kısmen veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm ve 

programlar dışında, Üniversitede eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Üniversiteye başvuran yabancı 
uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere BÜTEM-Baskent Üniversitesi Türkçe 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı yapılır. Öğrencinin 
Türkçe düzeyi yeterli seviyede ise (C1-C2) önlisans, lisans, lisansüstü eğitimine direkt 
başlayabilir. Türkçe düzeyi yeterli seviyede değilse seviyesine uygun kurlardan başlar.  ( A1 A2 
B1 B2 ) BÜTEM de Türkçe eğitimini tamamladıktan sonra eğitimlerine başlayabilir 

b) Öğretim dili tamamen Türkçe olan bölüm ve programlara kayıt yaptırıp yabancı dil 
hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık 
Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca, Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik 
Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf 
tutulacak öğrenciler kayıtlı bulundukları programa devam ederler. Bu sınavda başarısız olan 
öğrenciler isterlerse yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.  

Öğretim dili kısmen veya tamamen bir yabancı dilde olan bölüm veya program 
öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönergesi uyarınca Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda 
başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler kayıtlı 
bulundukları programa devam ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil 
hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. 

c) Ayrıca bütün programlar için 1 yıl İngilizce Hazırlık Programı zorunludur. Öğretim 
yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar veya Üniversitenin eşdeğerliğini kabul 
ettiği KPDS, ÜDS veya YDS, TOEFL, CAE, CPE, PTE sınavlarının birinden başarılı olduğunu 
kanıtlayanlar hazırlık programından muaf tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt 
yaptırabilirler. 
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Madde 20– Yurtdışından Üniversitede eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, bu 

yönergede belirtilmeyen; başvuru/yerleştirme işlemleri ile ilgili diğer konularda Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’nın Kararlarına, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Başkent Üniversitesi 
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri hükümlerine göre işlem 
görürler. 

Madde 21- Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş 
Önlisans/Lisans/Lisansüstü programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin kurum içi ve 

kurumlar arası yatay geçiş başvurularında kabul aldığı ve öğrenim gördüğü program ile geçiş 
başvurusunda bulunduğu programın kabul şartlarını sağlamış olması gerekmektedir.  

Başvuru yapacak öğrencilerin; 
a)  Öğrenci kabulünde gerekli olan geçerli sınav ve/veya diploma puanına sahip 

olmaları, 
b)  Türkçe Yeterlik ve İngilizce Yeterlik şartlarını sağlamaları, 
c) Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için yetenek sınavında da başarılı olmaları, 
d) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularında TC vatandaşları için 

konulmuş genel not ortalaması şartlarını sağlamaları, 
gerekmektedir. 

Çeşitli Hükümler 
Madde 22–  Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile kurum ve kuruluşların yükümlülükleri ile 

ilgili olup da bu yönergede belirlenmemiş hususlar, üniversite Senatosu kararıyla düzenlenir. 

Çalışma Yasağı ve İstisnası 
Madde 23- Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir 

işte çalışamazlar. Ancak Önlisans, Lisans veya Lisansüstü programlarda öğrenim gören yabancı 
uyruklu öğrenciler eğitimlerinin gerektirmesi halinde staj yapabilir veya araştırma yaptıkları 
yükseköğretim kurumlarında ücret karşılığı çalıştırılabilirler.  

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 
Madde 24- 20.06.2013 tarih ve 812/10 sayılı Senato Kararı ile onaylanarak yürürlüğe 

giren “Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve  Kayıt Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük 
Madde 25 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 26 – Bu Yönergeyi Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 


