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BAYBURT 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, Bayburt Üniversitesi’ne ön lisans ve lisans düzeyinde yurtdışından kabul edilecek
öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kabul esaslarını düzenler ve kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun ile
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 ve 17.03.2010 tarihli yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları
hakkındaki kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunu,
b) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,
c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörü’nü,
ç) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosu’nu,
d) Üniversite: Bayburt Üniversitesi’ni
e) BÜYÖS: Bayburt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bayburt Üniversitesi’ne Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenciler İçin
Temel ilkeler, Başvuru ve Kayıt Şartları
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, ön lisans, lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına, Yükseköğretim Kurulu
onayı ile yurt dışından öğrenci kabul eder.
(2) Üniversite ilgili birimlerinin teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenen yurtdışından kabul edilecek öğrenci
kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kılavuzunda yer
alır, söz konusu kılavuzun ilanı ÖSYM Başkanlığınca yapılır.
(3) Üniversiteye yurtdışından başvuru yapacak 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 geçerlilik süreleri iki yıldır.
(4) (Değişik: Sen. 16.05.2013-06/25) Üniversitenin yurt dışından kabul edeceği öğrenci kontenjanına başvuru
olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanların üniversite talep
ettiği takdirde diğer program kontenjanlarına ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer
alan kontenjanların % 35’ ini geçmemek koşulu ile eklenebilir.
(5)Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen miktara göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurulu’na sunulur.
(6) (Değişik: Sen. 16.05.2013-06/25) Yurtdışından kabul edilecek öğrenci başvuru ve kabul işlemleri takvimi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.
Başvuru Şartları
MADDE 5- (1) (Değişik: Sen. 16.05.2013-06/25) Adayların lise ve dengi okulların son sınıfında olmaları ya da
mezun durumda bulunmaları koşuluyla, Ulusal ve Uluslararası geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye
giriş sınavları statüsündeki ek tabloda (Tablo 1) yer alan sınavlardan birine girmiş olmak ve Üniversitenin bu
sınavlar için koymuş olduğu başvuru baraj puanını geçmeleri durumunda başvuruları kabul edilir.
(2) Adayların başvuracakları programla ilgili bir alandan mezun veya o alan ile ilgili sınav puan türüne sahip
olmaları istenebilir.

(3) Ön başvuru interaktif ortamda gerçekleştirilecektir. Başvuru için gerekli diğer belgeler www.bayburt.edu.tr
adresinde ilan edilecektir.
(4) Adaylar ilan edilen kontenjanlardan tercih sırasını belirttiği 5 farklı program seçebilir.
Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar
MADDE 6– (1) (Değişik: Sen. 16.05.2013-06/25) T.C. uyruklu olanların, (Lise öğreniminin son üç yılını KKTC
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar veya lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede Türk
okullarında tamamlayanlar hariç)
(2) (Değişik: Sen. 16.05.2013-06/25) KKTC uyruklu olanların, (Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar veya 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç)
(3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç)
(4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar hariç)
(5) TC uyruklu olup, lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların başvuruları kabul edilmez.
(6) (Değişik: Sen. 16.05.2013-06/25) Türkiye’deki Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de
bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olanların başvuruları kabul edilmez.
Bayburt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (BÜYÖS) Esasları
MADDE 7 – (1) Bayburt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (BÜYÖS) her yıl akademik takvimde
belirtilen tarihte yapılır.
(2) BÜYÖS, BÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör tarafından atanan 5 kişiden
oluşur. Yapılan başvuruların kabul edilmesi, sınava girecek adayların listelerinin hazırlanması, sonuçların ilanı ve
koordinasyonu, komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilir.
(3) BÜYÖS Sınavı, daha önceki yıllarda yapılmış olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarında göz önüne alınan
nitelikte hazırlanmış soru ve değerlendirme düzeninde yapılır.
(4) BÜYÖS belgesi sınav tarihini izleyen 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(5) BÜYÖS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 8- (1) Bayburt Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmeleri
ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
(2) Öğrenciler tercih sırası esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen puan sistemine göre yerleştirilir.
Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle Türkçe dil seviyesine, tekrar eşitlik olması halinde
doğum tarihine göre yaşı küçük olan aday yerleştirilir.
(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: Sen. 28.01.2016-08/02)Başvuruları kabul edilen ve yerleştirilme hakkı kazanan adayların eğitime
başlayabilmeleri için Üniversitelerin yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınav sonucu veya TÖMER merkezlerinden
getirecekleri Türkçe yeterlilik belgesine (B1-B2 veya C1-C2) sahip olduklarını gösteren belgelerini sunmaları
gerekmektedir.
(5) (Değişik: Sen. 06.05.2015-28/07) Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna bağlı programa kabul
edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, programa kontenjanının % 20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması
halinde ülke barajı uygulanmaz. Sırası gelen yedek adayların kaydı yapılır.
Sonuçların Duyurulması
MADDE 9 - (1) Başvuru sonuçları interaktif ortamda Üniversitenin web sayfasında (www.bayburt.edu.tr) duyurulur.
(2) (Değişik: Sen. 28.01.2016-08/02) Kayıt hakkı kazanan adaylar kabul mektuplarını duyuru metninde belirtilen
adresten temin edebilecek olup adaylara kabul mektubu gönderilmemektedir. Adayların, ülkelerindeki (veya en
yakın) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye
giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için gereklidir.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 10 - (1) Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kesin kayıt
sırasında istenilecek belgeler www.bayburt.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Türkçe Dil Düzeyleri
MADDE 11- (1) (Değişik: Sen. 06.05.2015-28/07) Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların
kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Üniversite tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği kabul
edilen Türkçe Yeterlilik dil sınavlarında alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan;
a) (Değişik: Sen. 28.01.2016-08/02) Türkçesi yeterli olanlar (C1-C2) birimlerinde öğrenimlerine hemen
başlayabileceklerdir.
b) (Değişik: Sen. 28.01.2016-08/02) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B1-B2)
birimlerinde öğrenimlerine devam ederken Üniversitede açılacak olan Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili
kurslara/derslere devam ederek mezun olana kadar Türkçe Yeterlilik Düzeylerini C1-C2 seviyesine getirmekle
yükümlü tutulacaklardır.
c) (Değişik: Sen. 28.01.2016-08/02) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (A1-A2 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 B1 seviyesine
çıkaramayan öğrencilere başvurmaları halinde ilgili komisyon kararı ile bir yıllık ek süre verilebilir. Bu sürenin
sonunda Türkçesini en az B1 seviyesine çıkaramayan öğrencilerin birimle ilişkileri ilgili komisyon kararı ile kesilir.
(2) 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 Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sınav yapılır.
Başarılı olanlar eğitime başlar, başarılı olamayanlar yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili ve yetkili birim
ve kuruluş tarafından işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge, Bayburt Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu yönerge, Bayburt Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Başarı Şartı Tablosu 1 (Değişik: Sen. 06.05.2015-28/07)
S.NO
1
2

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ
BÜYÖS
SAT I sınavı

3

GCE (A level) sınav

4

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

5
6
7

Uluslararası Bakalorya diploması
ABITUR sınavı
ACT (American College Test) sınavı

8
9

Fransa’da yapılan Bakalorya Sınavı
Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais)
sınavı
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı
(Gaokao)
Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya

10
11

BAŞARI ŞARTI
Tam notun en az % 40’ına sahip olmak.
1600 tavan puan üzerinden en az 1000
toplam puan ve en az 500 matematik puanı
almak.
En az biri başvurulan programla ilgili olmak
üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip
olmak.
Fen dalında (Scientific Stream) tüm
derslerden alınan sınav not ortalaması 100
üzerinden en az 80 olmak.
Diploma notu en az 30 olmak.
En fazla 4 puan almak.
Fen (Science Reasoning), matematik (Math)
ve toplam puan olarak 36 tavan puan
üzerinden en az 21 puan almak. Mühendislik
Fakültesi için 24 puan almak.
Sınavdan en az 12 puan almak.
Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu
100 üzerinden en az 65 olmak.
Başvurulan programın puan türünde 750
üzerinden en az 540 puan almak.
Fen dalında (Scientific Stream) 240

(Baccalaureate) sınavı

12

Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya
(Baccalaureate) sınavı

13
14

Türkmenistan Attestat O Srednam Obrazovanii Sınavı
Kırgızistan Ulusal Burs Sınavı

15
16

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar
Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul
edilecek diğer sınavlar

üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri
için en az 185, diğer bölümler için en az 170
puan almak.
Fen dalında(Scientific Stream) 240
üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri
için en az 185, diğer bölümler için en az 170
puan almak.
5 üzerinden en az 3 puan almak.
Maing Testing Sınavından 245 üzerinden en
az 114 puan almak.
Tam notun en az % 80’ine sahip olmak.
Üniversite tarafından başarılı olarak
değerlendirilmek.

Yapılan Değişikliğin Kabul Edildiği Senato’nun
Tarihi

Sayısı

16/05/2013

06/25

06/05/2015

28/07

28/01/2016

08/02

