Batman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları
Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi
Amaç ve Kapsam
MADDE 1
(1) Bu Yönergenin amacı, Batman Üniversitesi bünyesindeki akademik birimlerin önlisans ve lisans
düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2
(1) Bu yönerge,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13/02/2013 tarihli toplantısında; 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan “ Yabancı uyruklu
öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul
usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.” Maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne
İlişkin Esasların belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan
yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen kararlar
çerçevesinde düzenlenmiştir.
Kontenjan önerileri
MADDE 3
(1) Üniversitemiz akademik birimleri ilgili kurul kararlarıyla METEB bağlantılı programlar hariç, Program
kontenjanlarının % 35’ini aşamayacak şekilde belirlenen, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı önerilerini
Rektörlüğe bildirirler. Rektörlük, üniversitenin kontenjan önerilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na
bildirir.
Kontenjanlara Başvurabilecek Adaylar
MADDE 4
(1) Programlara başvuru, Yükseköğretim Kurumunun belirlediği temel esaslar çerçevesinde aşağıdaki başvuru
koşullarına göre yapılacaktır.
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 T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift
uyrukluların,
4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’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 kabul edilecektir.
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 bendinin 2. fıkrasında tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin
tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında
yabancı bir ülkedeki Türk okullarında 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 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 Madde 4/a/2’de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift
uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru
MADDE 5
(1) Başvurulara ilişkin açıklamalar, üniversitemizin web sayfasında duyurulur. Ön lisans ve lisans
programlarına başvurular belirlenen tarihler arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisine şahsen, posta yolu ile ya
da elektronik ortamda yapılır.
(2) Başvuruda bulunacak adayların 4. Maddede belirlenen koşulları sağlamaları şartıyla, aşağıda belirtilen
belgeleri de sunmaları gerekmektedir.
a) Ön lisans ve lisans programlarına başvuru için istenen belgeler;
1)Başvuru formu ( üniversitemiz web sayfasından alınabilir ),
2)Lise diplomasının aslı ile İngilizce veya Türkçe halinin noter ya da konsolosluk onaylı birer örneği,
3)Lisede alınan dersleri ve notlarını gösteren belge ile İngilizce veya Türkçe halinin onaylı birer örneği,
4)Varsa sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. Sınavlar;
•SAT I: En az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı
•Tawjihi: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden
alınan sınav notu ortalaması en az 70
•GCE: en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level)
•ACT: En az 24 puan
•Baccalauréat Libanais: En az 15 puan
•International Baccalaureate: En az 24 diploma notu
•Uluslararası Bilim Olimpiyatları : (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve
katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya
•Suriye Bakalorya Sınavı: Tıp Fakültesi:Scientific Stream-en az 200 puan, Mühendislik Fakültesi:Scientific
Stream-en az 190 puan, Fen-Ed. Fak. Fen bölümleri:Scientific Stream-en az 170 puan, Fen-Ed. Fak. Edebiyat
bölümleri:Literary Stream-en az 160 puan, Eşit ağırlıklı puana göre öğrenci kabul eden bölümler:Literary
Stream-en az 160 puan, Sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümler:Literary Stream-en az 150 puan, Dil
puanına göre öğrenci kabul eden bölümler:Literary Stream-en az 25 puan,
•Irak Bakalorya Sınavı: Scientific dersleri ortalamasının 100 üzerinden en az; Tıp Fakültesi için 75, Mühendislik
Fakültesi için 70, Fen Edebiyat Fak. Fen bölümleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için 70, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Literary dersleri Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümleri için 70, Dil puanına göre
öğrenci kabul eden bölümler için Literary Stream 70,
•ABİTUR Sınavı: en az 4 puan,
•Al Shahad Al-Thanawiya Sınavlarından; Tıp Fak.ve Diş Hekimliği Fak.-Scientific Stream 195, Müh.Fak.Scientific Stream 185,Diğer Fakülteler/Yüksekokullar Scientific Stream 175,
• Gaokao: (Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavı) Başvurulan programın puan türünde 750
üzerinden en az 500 puan veya 12 yıllık lise diploması (Senior Secondary School Certificate) notu en az %85.

Başvurularının değerlendirilmesinde, 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, vs.) geçerlilik
süreleri iki yıl ile sınırlıdır.
5) Varsa, ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin yapılan sınav sonuç belgesi.
6) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren Türkçe ya da İngilizce sayfanın fotokopisi.
7) 2 adet fotoğraf.
(3) Başvuru tarihleriyle ilgili bilgiler üniversitemizin web sayfasında ilan edilir. Başvuru tarihleri akademik
takvimde de belirtilir.
(4) Başvuru adresi ve iletişim bilgileri, başvurular sırasında üniversitemizin web sayfasında ilan edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması
MADDE 6
(1) Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak
yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
(2) Adayların başvuruları, Rektörlükçe oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilip sonuçlandırılır ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.
(3) Madde 5’de anılan sınav sonuçlarından herhangi birine sahip olmayan adayların lise bitirme notları dikkate
alınacaktır.
(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek
sınavı esaslarına göre yapılır.
(5) Başvuru sonuçları, üniversite web sayfasında ilan edilir ve kayıt hakkı kazanan adaylara e-posta aracılığıyla
kabul yazısı gönderilir. Kabul yazısı, adayın talep etmesi durumunda posta ile gönderilir. Belirlenen takvime
uygun olarak kayda gelmeyen asil statüdeki adaylar haklarını kaybederler; bu durumda yedek kayıt hakkı
kazanan öğrenci adaylarına hak verilir.
(6) Üniversite, asil ve yedek adayların yerleşmesinden sonra boş kalan kontenjanlar için, başvuruda bulunmuş
olan ve kayıt kabul şartlarını taşıyan adaylar arasından yeniden yerleştirme yapabilir.
Kayıtlar
MADDE 7
(1) Kayıtlar ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Başvuru sırasında istenen
belgelerin asıllarının yanı sıra, kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin de sunulması gerekir;
1) Yurtdışından gelen öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırabilmek için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi
olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek
yabancılar statüsünde olmaları gerekir. Lise öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan adaylarda böyle bir şart
aranmaz.
2) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu.
3)Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye olanak
sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu.
4) 6 adet vesikalık fotoğraf.
5) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi.

Türkçe dil düzeyi
MADDE 8
(1)Adayın kayıt hakkı kazandığı programa devam edebilmesi için Türkçe Yeterlik Belgesi sunması veya
üniversitemizce yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavından 100 tam puan üzerinden 60 puan alması gerekir.
(2)Öğretim dili Türkçe olan liselerden mezun olanlardan ve K.K.T.C. vatandaşlarından Türkçe Yeterlik Belgesi
istenmez.
(3) Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrencilere, Türkçe Eğitimi almak üzere bir yıl süreli izin verilir. Bu
öğrencilerin, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitim-öğretim yılı başında, Türkçe düzeyinin yeterli
olduğunu belgelemedikleri takdirde üniversite ile ilişkileri kesilir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 9
(1) Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim-öğretim
MADDE 10
(1) Yurtdışından öğrenci olarak bir programa girmeye hak kazanan öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili
konularda Batman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
tabidirler.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenci adayları, kabul mektuplarıyla birlikte, ülkelerindeki veya
bulundukları yerdeki en yakın Türk elçiliğinden öğrenim vizesi alırlar. Türkiye’ye öğrenim meşruhatlı vize
alarak gelen yabancı uyruklu öğrenciler ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenim
amaçlı ikamet izni taleplerini ilgili valiliğe yapmaları gerekmektedir. Eğitim- öğretim dönemlerinde, öğrenim
amaçlı ikamet izinleri iptal edilen öğrencilerin durumlarını bir ay içinde öğrenci işlerine bildirmeleri
gerekmektedir. Durumlarını gerekçeleri ile birlikte bildirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti
Madde 11
Üniversiteye yurtdışından kabul edilen öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu Kararı’nın
“Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve
Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’a uygun olarak belirlenir.
Hakkında Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Batman Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim Yönetim Kurulu ve
ilgili birim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13
(1) Bu yönerge, Senato kararıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14
(1) Bu yönerge Batman Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

