BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE
LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Dayanak
MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 27.01.2010
tarih ve 06-384-3270 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır.
Amaç ve Kapsam
MADDE 2- Bu Yönergenin amacı; 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren, yabancı
uyruklu öğrenci adaylarının Batman Üniversitesi'nin, kontenjanları YÖK tarafından belirlenen
önlisans ve lisans programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarını belirlemektir.
Başvuracak Adaylar
MADDE 3- a) Türk Liselerine denk bir okulun son sınıfında veya mezun durumda bulunmak
koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olmak; çift uyruklu ise, uyruğundan birinin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.)
veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmaması,
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 Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin,
3) T.C. veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayan adayların başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan;
1) T.C. ve KKTC uyruklu olanlar; uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyrukluların
(lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
2) Çift uyruklu iken T.C. veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin
tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
3) TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,
4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
alanların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru
MADDE 4- Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitemiz internet sayfasında duyurulur.
Başvurular belirlenen tarihler arasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yolu
ile ya da kişisel olarak yapılır. İnternet üzerinden yapılan başvurular geçersizdir.
Üniversitemize yerleştirmede SAT I, GCE, ACT, Tawjihi, Abitur, International Baccalaureat,
Baccalaureate Libanais, Al-Shahada-Al Thanawiyya, Gaokao puanları dikkate alınır.
Başvuru için gerekli belgeler :
1) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların birden
fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (Başvuru
formuna üniversitemiz internet sayfasından ulaşılabilir).
2) Lise diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği (Adayların
lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik
Belgesi” kayıt sırasında istenecektir).
3) Not Belgesi (Transkript): Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü
tarafından onaylanmış resmi not belgesi (Türkçe ya da İngilizce değilse, bu dillere çevrilmiş
noter ya da konsolosluk onaylı örneği ile birlikte sunulmalıdır).
4- Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun aslı veya onaylı
örneği. Başvuruda aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birisi sunulmalıdır (Lise bitirme
sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.)
geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamakta ancak üniversite giriş sınavı statüsünde
olan sınavların (SAT I ve Gaokao) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.
-SAT I: En az 1000 toplam puan ve en az 600 matematik puanı olanlar,
-GCE: En az biri adayın başvurduğu programla ilgili olmak üzere üç veya daha fazla konuda
A seviyesi (A level) puan almış olmak,
-ACT: En az 21 puan almış olmak,
-Tawjihi: Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Fen dalında (Scientific Stream) tüm
derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 70 olanlar,
- Baccalaureate Libanais: Başvurulan bölümle ilgili sınavdan en az 13 puan almış olmak,
- International Baccalaureat: Diploma notu en az 24 olanlar,
- Abitur: En az 4 puan alanlar,

- Al-Shahada Al Thanawiya: Suriye Bakaloryası. Tıp Fakültesi için; sayısal (Scientific
Stream) bölümden en az 200 puan almış olmak,
Mühendislik Fakültesi bölümleri için; sayısal bölümden (Scientific Stream) en az 190 puan,
Fen-Ed. Fak. Fen bölümleri için; sayısal bölümden (Scientific Stream) en az 170 puan,
Fen-Ed. Fak. Edebiyat bölümleri için; sözel bölümden (Literary Stream) en az 160 puan,
Eşit ağırlıklı puana göre öğrenci kabul eden bölümler için; sözel bölümden (Literary Stream)
en az 160 puan,
Sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümler için; sözel bölümden (Literary Stream) en az
150 puan,
Dil puanına göre öğrenci kabul eden bölümler için; sözel bölümden (Literary Stream) en az
25 puan almış olmak,
- Gaokao: Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında başvurulan
programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almış olmak,
- Uluslararası Bilim Olimpiyatları: TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslar arası bilim
olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya kazanmış olmak.
5) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe ya da İngilizceye çevrili noter ya
da konsolosluk onaylı örneği.
6) 2 adet vesikalık fotoğraf.
Başvuru ücret ve tarihleri
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. Öğrenci en
fazla 10 tercih yapabilir.
Başvuru Adresi
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
BATMAN – TÜRKİYE
TEL: +90 488 217 35 50
e-posta: ogrenciişleri@batman.edu.tr

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 5- Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Batman Üniversitesi
tarafından yapılır. Batman Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Adayların
başvuruları, ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından değerlendirilecektir. Başvuru için geçerli
sınavların herhangi birinden Fakülte ve Yüksekokulların belirlediği puanın altında alanlar ile
diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Değerlendirme puan ve tercih sırasına göre Ülke kontenjanları da dikkate alınarak Üniversite
bazında yapılır. Puanı yüksek olan adaydan başlamak üzere tercih sırasına göre asil adaylar
belirlenir. Bölüm için belirlenmiş kontenjan sayısını geçmemek kaydıyla puan ve tercih
sırasına göre yedek adaylar belirlenir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil
veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz. Başvuru
sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere
yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre
yapılır.
Türk Dili düzeyi
MADDE 6- Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi Üniversitemiz Türk Dili Koordinatörlüğü
tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınav sonucu
aşağıdaki düzeylere göre sınıflandırılır:
Düzey A: Türk dili düzeyi yeterlidir, öğrenime başlayabilir.
Düzey B: Türk dili düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe
kursları almak koşuluyla öğrenime başlayabilir.
Düzey C: Türk dili düzeyi yetersizdir. Bir (1) yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra öğrenime
başlayabilir.
Üniversitemize yerleştirilen adaylardan Türkçe düzeyi B olanlar, Üniversitemizde öğrenime
başladıkları yılın sonunda Üniversitemiz Türk Dili Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan
Türkçe yeterlilik sınavına girerek başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime devam
ederler. Türkçe düzeyi C olanlar ise kayıt yaptırdıktan sonra Türkçesini geliştirmek üzere
ilgili birim tarafından bir yıl izinli sayılarak daha sonraki eğitim öğretim yılı başında yine
Üniversitemiz Türk Dili Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavında
başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler.

Eğitim - Öğretim dili
MADDE 7- Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 8- Başvuru sonuçları Üniversitemiz internet sayfasında ve aynı zamanda adaylara
yazılı olarak bildirilir. Kabul edilen adaylara Batman Üniversitesi tarafından bir kabul
mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C.
Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş
yapmak ve Üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
Kayıt
MADDE 9- Kayıtlar, her yıl Üniversitemizin akademik takviminde belirlenen kayıt süresi
içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda
yapılacaktır.
Kayıt için gerekli belgeler:
1. Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, Türkiye liselerinden mezun olanlarda diplomanın
aslı,
2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği’nden (ya da
Konsolosluğu’ndan) alınacak “Denklik Belgesi”,
3. Not Belgesi’nin (transkript) aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğu’ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği,
4. Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğu’ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği,
5. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C.
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı örneği,
6. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu (Miktar her yıl eğitim-öğretim
başlamadan önce Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir),
7. Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak “Öğrenim Vizesi”,

8. Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi ve Türkçe Yeterlik belgesinin
ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı örneği ya da
TÖMER (Türkçe Dil Kursundan)’den alınan başarı belgesinin noter onaylı örneği,
9. T.C. Vergi Daireleri’nden alınmış vergi kimlik numarası,
10. 6 adet vesikalık fotoğraf.
Eğitim - öğretim
MADDE 10- Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Batman
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
işlem görürler.
Yürürlük
MADDE 11- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu Yönergeyi Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

