BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarına
yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulünde uygulanacak başvuru, kayıt ve kabul esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjan belirleme, başvuru ve kabulüne ilişkin
ilke ve kuralları kapsar.
Dayanak
MADDE 3: (1) Bu Yönerge, 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin Kanun ve
30.4.1985 tarih, 18740 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye’de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
ilişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4: (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyeti: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
ç) Yönetim Kurulu: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulunu
d) Senato: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
e) Birim: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarını,
f) Birim Yönetim Kurulu: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının yönetim
kurullarını,
g) Program: Ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programını,
h) Aday: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na katılmak isteyen ve yabancı uyruklu olan lise
son sınıf öğrencisi veya lise mezunu,
ı) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
j) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Esasları
Kontenjan
MADDE 5: (1) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne kabul edilecek yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin
kontenjanlar, her yıl Senato tarafından belirlenerek Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu’nda yayımlanmak
üzere YÖK Başkanlığı’na iletilir.
(2) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı
ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.
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Başvuru İçin Temel Şartlar
MADDE 6: (1) Kendi imkânlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen adaylardan;
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 Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7.
Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk
vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı
Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır),
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift
uyrukluların.
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) en az son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılan Türk okullarında tamamlayanlar
dâhil),
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları değerlendirmeye alınır.
B) Adaylardan;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C 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 olan veya sahip olacaklar hariç),
3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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 olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören
T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruda Kabul Edilecek Sınav Türleri ve Taban Puanları
MADDE 7: (1) Bu yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi YÖK tarafından onaylanmış diplomalar
ve sınavlar esas alınarak yapılır. Söz konusu diploma ve kabul edilen sınavlar ile bu sınavlara ait asgari koşullar
http://www.bezmialem.edu.tr/uluslararasi-ogrenciler/diploma-sinav-turleri linkindeki üniversite web sayfasında
yayınlanır. TÜBİTAK tarafından tanınan Bilim Olimpiyatları Madalyasına sahip olan adayların başvuruları kabul edilir.
(2) YÖK tarafından onaylanmış diploma ve sınavlara sahip olmayan adaylar Üniversite tarafından yapılacak YÖS
sınavından en az 70 puan almak zorundadır.
(3) Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süresi 2 yıldır. Lise bitirme
sınavları statüsünde olan sınavların (ABİTUR, International Baccalaureate, GCE, TAWJİHİ vs.) geçerlilik sürelerinde bir
sınırlama yoktur. Üniversite tarafından yapılan sınav sadece ilgili dönem için geçerlidir.
Başvuru Şekli ve Başvuru Belgeleri
MADDE 8: (1) Başvurular, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında açılan online başvuru formu doldurularak yapılır.
(2) Adaylar en fazla üç programa başvurabilirler. Bu programlar “Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
Başvuru Formu”nda belirtilir.
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(3) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(4) Başvuru için aranan asgari belgeler şunlardır;
a) Aday tarafından online olarak doldurulmuş Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu,
b) Lise diplomasının (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim
durum belgesinin) örneği,
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir resmi not döküm belgesi (transkript) ile Türkçe veya İngilizce
tercümesi,
d) 1 adet vesikalık fotoğraf (Kişiyi kolayca tanıtacak şekilde, son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
e) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi
f) Senato tarafından belirlenen başvuru ücreti makbuzu
g) Adayların İngilizce dil yeterliklerine ilişkin belge (varsa)
ğ) Adayların Türkçe dil yeterliklerine ilişkin belge (varsa)
i) Referans mektubu (varsa)
Ön İnceleme ve Yerleştirme
MADDE 9: (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların
ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi Rektörlükçe yetkilendirilen komisyonlar tarafından
yapılır.
(2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak oluşturmaz.
(3) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) İlgili Fakülte/Bölümün kontenjanından fazla başvuru şartlarını sağlayan aday olması durumunda Rektörlükçe
yetkilendirilen komisyonlar tarafından her ülke için ayrı kontenjan belirlenebilir ve mülakat yapılabilir.
Öğrenci Kabulü
MADDE 10: (1) Başvuru sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçlar aynı zamanda Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi web sayfasında duyurulacaktır.
(2) Kabul edilen adaylara Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların, bu kabul
mektubu ile ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekebilir. Türkiye’de bulunan
adaylar öğrenim vizesini İl Emniyet Müdürlüklerinden alabilirler.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin önceliğindedir.
Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirilme için kabul
edilmeyi gerektirmez.
Kayıt
MADDE 11: (1) Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerde yapılır. Kayıt için gerekli
belgeler sonuçlarla birlikte web sayfasında yayımlanır.
(2) Kayıt için gerekli asgari belgeler şunlardır:
a) Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet
belgesinin) aslı ile kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
b) Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış
“Denklik Belgesi”nin onaylı örneği,
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi ile
Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
ç) Yedinci maddede belirtilen sınav sonuç belgesinin aslı,
d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki
noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
e) On dördüncü maddede belirtilen Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa),
f) İngilizce Yeterlik Belgesi (varsa)
g) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birimlere teslim edilmesi gerekir),
ğ) 12 Adet 4,5 x 6,0 ebadında fotoğraf,
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h) Yasada öngörülen ve Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu mali yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin belge,
ı) Eğitim alınacak ilgili birimin kayıt için istediği ilave belgeler,
i)Geçim Güvence Belgesi.
Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvence Miktarı
MADDE 12: (1) Öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Üniversiteye yurtdışından başvuracak öğrencilerin, yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacak miktarda maddi
imkânlarının olduğunu geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir.
Öğretim Dili ve Türkçe Yeterlik Düzeyi
MADDE 13: (1) Üniversite öğretim dili İngilizce ve Türkçe’dir.
(2) YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim
Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlarca yapılmış olan veya Üniversite Senatosu tarafından kurulan bir jüri tarafından
yapılacak sınav sonucuna göre belirlenir. Türkçe düzeyleri yeterli görülmeyen öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu
süre içerisinde Türkçe kursu veren Üniversite, Yunus Emre Enstitüsü, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren
merkezlerden (TÖMER vb.) veya Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı
olduklarını belgeledikten sonra öğrenimlerine başlarlar. Bu süre sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişkileri
kesilir.
İngilizce Yeterlik Düzeyi
MADDE 14: (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin, İngilizce yeterlikleri İngilizce Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavları ile
ölçülür. Sınavlardan başarılı olmak için alınması gereken en az puanlar, Yabancı Diller Bölümünün önerisi üzerine Senato
tarafından belirlenir.
(2) Durumları aşağıda açıklanan adaylar, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme ve Yeterlik
Sınavlarından muaf olurlar:
a) En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim
kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlardan mezun olarak tamamlayanlar,
b) İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari
İngilizce dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan TOEFL ve IELTS sınav sonucuna sahip olanlar (yeterlik için
alınması gereken en az puanlar TOEFL IBT için 75, IELTS için ise 6’dır.),
c) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olanlar,
(3) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarından yeterli başarıyı sağlayanlar ve bu
sınavlardan muaf olanlar doğrudan lisans öğrenimlerine başlarlar. Diğerleri İngilizce Dil Hazırlık Programında öğrenim
görürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15: (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16: (1) Bu yönerge 15.04.2015 tarih 04 nolu Senato kararı ile Yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17: (1) Bu Yönerge hükümlerini Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.
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