BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN
BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
Kabul eden makam, tarih ve sayı: Senato, 09.08.2018 / 7
Ek ve değişiklikler
: Senato, ………..201.. /…. .
Ek ve değişiklik kontrol tarihi : ……/……/……

BİRİNCİ BÖLÜM
Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Beykoz Üniversitesi fakülteleri, yüksekokulları ve meslek
yüksekokulları bünyesinde yer alan lisans ve önlisans programlarına yurt dışından öğrenci
kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Beykoz Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yurt dışından
öğrenci kabulünde kullanılacak kontenjanlara, başvuru, kabul ve değerlendirme ile kayıtlara
ilişkin koşulları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.04.2012 tarih ve 28261
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f Maddesi uyarınca yurt dışından
öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile Yurt Dışından
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların son şekli dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,
e) Fakülte: Beykoz Üniversitesine bağlı fakülteleri,
f) Yüksekokul: Beykoz Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
g) Meslek Yüksekokulu: Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Beykoz Lojistik
Meslek Yüksekokulunu,
h) Öğrenci İşleri: Beykoz Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
i) Yönetmelik: Beykoz Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini,
j) Ofis: Beykoz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Müdürlüğünü,
k) Komisyon: Beykoz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonunu ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru Koşulları, Başvuru ve Kayıt Süreci

Kontenjan
MADDE 5- (1) Önlisans ve lisans programlarının her biri için yurt dışından kabul edilecek
öğrenci kontenjanı, Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir, Yükseköğretim
Kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYM Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının yarısını
geçmeyecek şekilde belirlenir. Yeni açılacak programlar için öğrenci kabul kontenjanı o yıl için
önerilecek ÖSYM kontenjanı dikkate alınarak belirlenir. Ek yerleştirmeyle ilk defa öğrenci alan
programlar için kontenjan belirlenmez.
(3) Programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru
olmayan kontenjanlar, Senato tarafından diğer program kontenjanlarına aktarılabilir.
Başvuru Koşulları
MADDE 6A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki
koşulları sağlayan adayların başvuruları kabul edilir:
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından 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 belgeleyenler, (5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanunun 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
geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar -ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahilb) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylar ile
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlarortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde
açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
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 olacaklar.
B) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmalarına rağmen aşağıda belirtilen
durumlardaki adayların başvuruları kabul edilmez:
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar,
2) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
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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
uyruklular (A Maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (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),
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 uyruklular.
Başvuru için Gerekli Sınav Türleri, Taban Puanları ve Diplomalar
MADDE 7- (1) Ek-1’de belirtilen ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma
türleri ve puanlara sahip olan adaylar başvuru yapabilir. Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul
esasları eklenebilir.
(2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE,
Tawjihi, vb.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı
statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süreleri ise iki yıldır.
Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler
MADDE 8- (1) Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru
belgeleriyle birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılır.
(2) Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise orijinallerinin kopyaları
dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
a. Mezun ise lise diploması, mezun değil ise adayın lise son sınıf öğrencisi olduğuna ilişkin
okul müdürlüğünden alınmış resmi yazı,
b. Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi,
c. Başvuru için kullanılan sınav sonuç belgesi varsa Madde 13 ve 14’te belirtilen Türkçe
ve/veya İngilizce dil yeterlilik belgesi,
d. Fotoğraf,
e. Pasaportta fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası,
f. Niyet mektubu.
(3) Başvurulan ön lisans veya lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen
ek belgeler, web sayfasında ilan edilir ve bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi
gerekir.
(4) Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak
süresi içinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan
sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.
(5) Adayların başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya
Üniversite, bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir
usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir.
Bu durumdaki adayların Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
(6) Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda,
gerekli görüldüğü takdirde ilgili birim tarafından mülakat için davet edilebilir. Mülakatlar,
Üniversitenin kampüsünde yapılabileceği gibi Üniversitenin uygun gördüğü mekânda veya
yöntem ile yapılabilir.
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Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul
MADDE 9- (1) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası Ofis tarafından
değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Başvurular, Uluslararası Ofis başvuru değerlendirme ekibince değerlendirilip kabul-ret
kararı kesinleştirilir.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi
sırasında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınması esaslarına uygunluk şartı da aranır.
Sonuçların Bildirimi ve Kayıt Niyeti
MADDE 10- (1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya başvuru sırasında belirttiği e-posta
adresi aracılığıyla Uluslararası Ofis tarafından bildirilir.
(2) Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası Ofis tarafından zorunlu ön ödeme
işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim/teklif mektubu gönderilir. Belirtilen süreler
içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek
listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt olunan ilk dönem
öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini
tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize başvurusunun
reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu takdirde ön
ödemesi iade edilir.
(3) Kayıt işlemlerini başlatan ve ön ödemesini gerçekleştiren adaylara, Uluslararası Ofis
tarafından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için resmi “kabul mektubu” gönderilir.
Üniversiteye Kayıt Süreci
MADDE 11- (1) Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından
ilan edilen belgeler ile birlikte şahsen kayıt yaptırırlar.
(2) Kayıt sırasında adayların başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri
belgelerin asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir:
a. Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa geçici
mezuniyet belgesi,
b. Lise diplomasının Büyükelçilik/Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi,
c. Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi,
d. Lise not dökümünün Büyükelçilik/Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi,
e. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.
Millî Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
f. Yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde
yoksa en yakın) T.C. Konsolosluğundan/Büyükelçiliğinden alınmış “Öğrenim
Meşruhatlı Vize” ya da Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün uygulamada kabul ettiği
belge,
g. 2 adet vesikalık fotoğraf,
h. Başvurulan lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen diğer ek
belgeler,
(3) Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
(4) Öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.
(5) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif
edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin
kaydı, kayıt tarihi itibariyle iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi
Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin
yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dil Yeterlikleri ve Diğer Haller
İngilizce Yeterlik
MADDE 13- (1) Üniversitenin eğitim dili İngilizce olan ön lisans/lisans programlarında
öğrenim görmek isteyen adayların İngilizce Yeterlikleriyle ilgili Üniversitenin İngilizce
Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesi, Madde 6’da belirtilen koşulları sağlaması
gerekmektedir.
(2) Üniversitenin eğitim dili İngilizce olan ön lisans/lisans programlarında öğrenim görmek
isteyen ve Üniversitenin İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesi, Madde 6’da
belirtilen koşulları sağlayamayan adayların İngilizce Hazırlık Programına devam etmesi
gerekmektedir.
Türkçe Yeterlik
MADDE 14- (1) Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin Türkçe
yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
(2) BEYKOZTÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav
merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan
öğrenciler, ön lisans/lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
(3) En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe eğitim veren kurumlarda
tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi talep edilmez.
Hükümde Bulunmayan Haller
MADDE 15- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri,
Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu yönerge Beykoz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17– (1) Bu yönerge hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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