
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi’ne ön lisans ve lisans düzeyinde uluslararası 

(yurtdışından kabul edilecek) öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kabul esaslarını düzenler ve kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı 

Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme 

Kurulu’nun 06.01.2010 tarihli kararı dikkate alınarak 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 

kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Birim: Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu, veya bunlara bağlı 

bölüm, anabilim dalı ve programlarını, 

b) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek 

Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

c) Rektör: Üniversite Rektörü’nü, 

ç) Senato: Üniversite Senatosu’nu, 

d) Uluslararası öğrenci: Yabancı uyruklu (KKTC hariç) öğrencileri, 

e) Üniversite: Bingöl Üniversitesi’ni ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bingöl Üniversitesi’ne Kabul Edilecek Uluslararası Öğrenciler İçin 

Kontenjan, Başvuru, Kabul ve Kayıt Şartları 

Temel ilkeler 

 

MADDE 4- (1) Üniversite, ön lisans, lisansta normal örgün öğretim, ikinci öğretim, ve 

uzaktan eğitim programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul eder. 

(2) Üniversite ilgili birimlerinin teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenen uluslar arası öğrenci 

kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek 

Öğrenci Kılavuzunda yer alır, söz konusu kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvim ÖSYM 

Başkanlığınca belirlenir. 

(3) Üniversiteye başvuru yapacak uluslararası öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer sınavların (Abitur, 

International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama 

yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki 

yıldır. 

(4) Üniversitenin yurt dışından kabul edeceği öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya 

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar Üniversitenin talebi ile 

diğer program kontenjanlarına Yükseköğretim Kurulunca eklenebilir. 

(5) Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri, 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlara göre üniversitenin bu miktarlar 

arasındaki talebi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

Başvuru Koşulları (Değişiklik) 30.05.2014 Tarihli ve 2014/7-8 Sayılı Senato Kararı ) 

 

MADDE 5 1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;  

 

a) Yabancı uyruklu olanların,  



 

b) 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.)  

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların  

d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar 

dahil)  

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan 

GCEAL 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 edilir. 

  

2) Adaylardan  

 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,  

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),  

c) 1 maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin 

tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)  

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 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),  

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 1 maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk 

uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez. 

 

Kabul şartları, değerlendirme ve kayıt esasları 

 

MADDE 6- (1) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kabul edilmesi için aşağıdaki şartlardan 

en az birine sahip olmak ve Üniversitenin bu şartlar için koymuş olduğu baraj puanını geçmek 

gerekmektedir; 

a) Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları 

statüsündeki ek tabloda (EK - 1) yer alan eşdeğer sınavlardan birine girmiş olmak, 

b) Kendi sistemindeki ortaöğretim mezuniyet puanına sahip olmak. 

(2) (Değişik: Senato Kararı 28/07/2020-2020/13-9) Adaylar ilan edilen kontenjanlardan 

başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, Üniversite tarafından belirlenen sayıda tercih 

yapabilir. Öğrenciler tercih sırası esas alınarak Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Komisyonu 

tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.  

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve 

yerleştirme işlemleri bu programların belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri gereğince 

yapılır. 

(4) (Değişik: Senato Kararı 28/07/2020-2020/13-9) Uluslararası öğrenciler Üniversitede her 

öğretim yılında belirlenecek olan eğitim ve sürdürülebilir yaşam maliyetinin, kişisel giderlerinin vb. 

kendisi tarafından karşılanacağına dair taahhütte bulunur 

(5) Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli 

belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak 

zorundadırlar. 



(6) Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonra 

öğrenimlerine başlama zamanları Üniversite tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği kabul edilen 

Türkçe Testinden alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan; 

a) Türkçesi yeterli olanlar (C Düzeyi) birimlerinde öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir. 

b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) birimlerinde 

öğrenimlerine devam ederken Üniversitede açılacak olan Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili 

kurslara/derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır. 

c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (A Düzeyi) ise izinli sayılacakları bir yıl 

sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra 

birimlerinde öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az B seviyesine 

çıkaramayan öğrencilerin birimle ilişkileri kesilir. 

(7) Eğitim dili Türkçe olmayan birimlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Türkçe sınavı 

yapılmaz. Bu birimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, o dile ait ulusal ve/veya uluslararası 

yeterlilik belgesini ilgili birime vermek zorundadırlar. Yabancı dil seviyesi yeterli görülmeyenler için 

Üniversite tarafından sınav yapılır. Başarılı olanlar eğitime başlar, başarılı olamayanlar yabancı dil 

hazırlık sınıfına devam ederler. 

(8) (Değişik: Senato Kararı 28/07/2020-2020/13-9) Rektörün teklifi ile Senato tarafından 

ilgili birimlerden alanında uzman en az 3 (üç) kişiden oluşan Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme 

Komisyonu seçilir. Komisyon üyelerinde herhangi bir sebeple ayrılma olması durumunda yerine aynı 

usulle yeni üye seçilir. Rektörün gerekçeli teklifi ile senato tarafından Komisyon üyelerinde değişiklik 

yapılabilir. İş yükünün artması durumunda Rektörün teklifi ile senato tarafından komisyon üye sayısı 

9’a kadar arttırılabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme 

Hüküm bulunmayan haller 

 

MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine göre 

ilgili ve yetkili birim ve kuruluş tarafından işlem yapılır. 

 

Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Bingöl Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Değişiklik) 30.05.2014 Tarihli ve 2014/7-8 Sayılı Senato Kararı  

BAŞARI ŞARTI TABLOSU (EK - 1) 

S.NO SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ BAŞARI ŞARTI 

1 SAT I sınavı  
En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik                                                                                                              

puanı almak. 

2 GCE (A level) sınav  
En az biri başvurulan programla ilgili olmak                                                                                                           

üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak. 

3 
Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi 

sınavları        

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden                                                                                                                     

alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak. 

4 Uluslararası Bakalorya diploması  Diploma notu en az 28 olmak. 

5 ABITUR sınavı  En fazla 4 puan almak. 

6 ACT (American College Test) sınavı  
Fen (science reasoning), matematik (math) ve 

toplam puan olarak en az 21 puan almak. 

7 
Lübnan'da yapılan Bakalorya 

(Baccalaureat Libanais) sınavı 

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 

100 üzerinden en az 65 olmak. 

8 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan 

Üniversite giriş sınavı (Gaokao) 

Başvurulan programın puan türünde 750 

üzerinden en az 500 puan almak. 

9 
Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al 

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı 

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, 

Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 

185, diğer bölümler için en az 170 puan almak. 

10 
TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı 

uluslararası bilim olimpiyatları  
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak 

11 
Libya’da yapılan Al-Shahada-Al 

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı 

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, 

Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, 

diğer bölümler için en az 170 puan almak. 

12 

Bu listede yer almayan ve üniversite 

tarafından kabul edilecek diğer 

sınavlar 

Üniversite tarafından başarılı olarak 

değerlendirilmek 

13 Orta öğretim puanı ile gelen adaylar  Tam notun en az % 60 ına sahip olmak 

14 YGS/LYS 
Başvurulan Programın bir önceki yılına ait taban 

puanına eşit veya yüksek puan almak 

15 

YÖS Sınavları (Bingöl Üniversitesi veya 

Türkiye’deki herhangi bir üniversite 

tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı) 

En az 50 puan almak 

 


