
T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ  

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ 
(21.05.2021 Tarih ve 2021/12 Sayılı Senato Kararı) 

(24.05.2021 Tarih ve 2021/10 Sayılı Mütevelli Heyet Kararı) 

 

Amaç ve Kapsam  

 

Madde-1: Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi’nin yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve 

esasları düzenlemektir.  

 

Dayanak  

 

Madde-2: Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan 

karara dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 

çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından Öğrenci 

Kabulüne İlişkin esaslara dayanarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

 

Madde-3: Bu yönergede geçen;  

 Üniversite: Beykent Üniversitesi’ni,  

 Rektörlük: Beykent Üniversitesi Rektörlüğü’nü,  

 Senato: Beykent Üniversitesi senatosunu  

 Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Beykent Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü’nü,  

 Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı: Beykent Üniversitesi Uluslararası Etkinlikler Daire 

Başkanlığı’nı,  

 Yabancı uyruklu öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Beykent Üniversitesine başvuru yapan 

öğrenciyi,  

 Fakülte: Beykent Üniversitesi’ne bağlı Fakülteleri,  

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını  

 Yabancı Diller Yüksekokulu: Beykent Üniversitesi’nin Yabancı Dil Hazırlık eğitiminin 

verildiği birimi,  

 Meslek Yüksekokulu: Beykent Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulu’nu,  

 İkamet Tezkeresi: Türkiye’de eğitim görecek olan yabancı uyruklulara verilen Oturma İzin 

Belgesi’ni,  

 Öğrenim Vizesi: Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek yabancı uyruklu öğrencilere dış 

temsilciliklerimiz tarafından verilen giriş vizesini,  

 BU-TÖMER: Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,  

 Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı dil seviye tespit sınavını,  

 Özel Yetenek Sınavı (BÜÖYS): Beykent Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı’nı  

 KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni  

 

ifade eder.  

 

Başvuru Koşulları  
Madde-4: Başvuruda bulunan adaylardan;  

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 Kanunu’nun 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’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır)  

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların,  

4) * a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise 

ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin 

(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,  

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul 

kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde 

açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,  

5) 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 GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul 

edilir.  

 

b) Adaylardan;  

 

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

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCEAL 

sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 

eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),  

*3) 4. Maddenin a fıkrası 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (4. Maddenin a fıkrası 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)  

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde 

bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere 

kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL 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 4. Maddenin a fıkrası 2 numaralı bendinde tanımlanan 

doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.  

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 

Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre 

düzenlenmiştir.  

 

Başvuruda istenen belgeler: 

Madde-5:  
1) Online Başvuru Formu (web sayfasından ulaşılabilir).  

2) Lise diplomasının ilgili ülkedeki elçiliklerden veya noter tarafından onaylınmış İngilizce ya da Türkçe 

çevirisi (Aday henüz mezun olmamış ise lise son sınıf öğrencisi olduğuna ilişkin okul müdürlüğünden 

alınmış resmi yazı),  

3) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası (varsa vize sayfası da eklenmeli),  

4) Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International 

Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde 

olan sınavlara (SAT, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi,  

5) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için C1 Düzeyinde, diğer Türkçe Bölümler için B2 Düzeyinde 

Türkçe Yeterlik Belgesi ( En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren 

kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz).  

Not: 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, Üniversiteye kaydı yapılmış 

olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.  

Başvurular Beykent Üniversitesi web sayfası üzerinden online olarak yapılır.  

 

Başvuruların değerlendirilmesi  

 

Madde-6: Üniversite program/bölümlerine başvuruda kabul edilen sınavlar, diplomalar ve asgari 

puanlar (Ek-1) de yer almaktadır. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, kesin kabul alınacağı anlamına 

gelmez. Kesin kabul için değerlendirme; başvuru için geçerli sınavlar, bu sınavlardan alınması gereken 

asgari puanlar ve üniversite tarafından belirlenen kontenjanlar dikkate alınarak yapılır. EK-1’de yer alan 

sınavlara Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir.  

 

Kontenjan  

 

Madde-7: (1) Her eğitim-öğretim yılı için Üniversite’ye bağlı birimlerin lisans programlarına kabul 

edilecek yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ile varsa özel koşullar, Üniversite 

Senatosu’nca belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.  

(2) Yurt dışından öğrenci kabul edilecek program kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın 

dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği 

programları dışındaki diğer programlar için üniversite talep ettiği takdirde; üniversitenin diğer program 

kontenjanlarına YÖK’ün belirlediği kontenjanları aşmamak şartıyla üniversitenin ilgili kurulları 

tarafından aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk programlarının kontenjan aktarımı ise 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun yetkisindedir.  

 

Vize İşlemleri  

 

Madde-8: (1) Öğrencinin ikamet tezkeresi alabilmesi için İl Göç İdaresi tarafından öğrenim vizesi 

istenebilir. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim vizesini Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alırlar. 

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul edilen ve ön ödemesini gerçekleştiren adayların isteği 

halinde, Üniversitemiz tarafından kabul mektubu  gönderilebilir. Adaylar bu kabul mektubu "Öğrenim 

Vizesi" alabilirler. BU-TÖMER’de Türkçe hazırlık eğitimi görecek öğrencilerin ikamet tezkeresi 

alabilmeleri için öğrenim vizelerinin bulunması zorunludur.  

(2) Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten 

itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, İstanbul dışından alınan ikamet izni 

olan öğrenciler ise dosyalarını İstanbul'a taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek 

tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur. İkamet izni ile ilgili tüm işlemlerden 

İl Göç İdaresi sorumludur.  

(3) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı 

uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.  

 

 

 

Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı  

 

Madde-9: Üniversitemize başvuruda bulunan ve kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü sorunlarının 

çözümünden Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı sorumludur. Uluslararası Etkinlikler Daire 

Başkanlığı üniversitenin tanıtım faaliyetlerini Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli 

olarak yürütür.  

 

Sınavlar ve Geçerlilik Süresi  

 

Madde-10: Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde 

üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International 



Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmezken, üniversite giriş sınavı 

statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri 2 yıldır.  

 

 

Öğrencilerin Eğitim Dili Düzeyleri  

 

Madde-11 (1) Eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt hakkı kazanan ve TÖMER veya Yükseköğretim 

Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından Tıp ve 

Diş Hekimliği Fakülteleri için C1 düzeyinde veya üzeri, diğer Türkçe Bölümler için B2 düzeyinde veya 

üzeri puan alan öğrenciler ön lisans ve lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Bu düzeyde Türkçe bildiğini 

belgeleyemeyen öğrenciler BU-TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Yeterlik Sınavına (TDYS) 

girmek zorundadırlar. Türkçe yeterlik sınavında başarılı olanlar, eğitimlerine başlarlar. Başarılı 

olamayanlar ise Türkçe hazırlık eğitimine alınırlar.  

 

(2)   Türkçe Dil Yeterlik Sınavı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini 

ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metninde belirlenen yeterlik tanımlarına uygun 

olarak hazırlanmıştır. Bu tanımlara ek olarak da Türkçenin temel bilgilerini ölçmeye yönelik bir sınav 

yapılmaktadır. Bu sınav BU-TÖMER tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 

gerçekleştirilir. Belirlenen usul ve esaslar her eğitim öğretim dönemi başında senatoya sunulur. 

 

Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) 

karşılıkları aşağıda belirtilmiştir.  

 

 

(3) En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda 

tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.  

(4) Eğitim dili İngilizce, Rusça veya karma olan bölümlere kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu 

öğrenciler, Üniversitemizin yaptığı Dil Yeterlik Sınavı’na tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olan 

öğrenciler eğitimlerine başlarlar, başarılı olamayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

yapılan Dil Yeterlik Sınavı’na eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve minimum puanları Beykent 

Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde belirtilmektedir. 

 

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Programlara Başvuru  

 

Madde-12: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu adayların 

yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Beykent Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı'na (BÜÖYS) 

girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. 

 

Eğitim Ücreti ve Maddi Güvence 

 

Madde-13: (1) Beykent Üniversitesi’nde eğitim - öğretim ücrete tabidir. Eğitim öğretim ücretlerimiz, 

her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sitesinde ödeme alternatifleri ile 

birlikte yayınlanır.   

(2) Adayların, maddi imkanlarının; ülkemizdeki yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlaması 

amacıyla istenebilecek maddi güvence miktarı her yıl yeniden belirlenir. 

 

 

Türkçe Yeterlilik Düzeyi Puanı Açıklama 

A1 25-34 Türkçesi Yetersizdir. 

A2 35-44 Türkçesi Yetersizdir. 

B1 45-54 Türkçesi Yetersizdir. 

B2 55-70 Türkçesi Yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 

C1 71-85 Türkçesi Yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 

C2 86-100 Türkçesi Yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 



Genel Sağlık Sigortası 

 

Madde-14: Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları kapsamında Üniversite’ye bağlı 

program ve bölümlere kabul edilen öğrenciler; öğrenimleri boyunca, Türkiye’de geçerli sağlık sigortası 

yaptırmak zorundadırlar. 

 

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 

 

Madde-15:  1) Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından istenen 

belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar.  

2) Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerini 

asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir:   

a) Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici mezuniyet 

belgesi aslı,  

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren öğrencinin kendi 

ülkesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan veya  T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı.*   

c) Pasaport fotokopisi.   

d) Başvurulan önlisans ve lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen diğer ek 

belgeler,  

e) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.   

f) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adaylardan ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en yakın) 

T.C. Konsolosluğundan alınmış “Öğrenim Meşruhatlı Vize” istenebilir.  

g) T.C. Uyruklu olup ortaöğrenimini KKTC hariç yurt dışında tamamlayan ve ilk uyruğu T.C. olup çifte 

vatandaşlığı bulunan öğrencilerden, ortaöğrenimini örgün olarak tamamladıklarına dair kontrollerin 

yapılabilmesi için eğitim aldıkları süre boyunca ilgili ülkede bulunduklarını belirten yurt dışı giriş – 

çıkış belgesi.  

3) Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan 

adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.   

4) Öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.  

5) Kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan 

veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı iptal edilir ve iptal kararları 

ilgili makamlara bildirilir. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm 

belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez. 

 

Not: Eksik evrakı olan adayların kayıtları yapılmaz. 

 

*Denklik belgesini Türkiye’de bulunan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alacak olan 

öğrencilerden, ilgili işlem esnasında Bakanlıkça aşağıda yer alan evraklar istenmektedir.  

 

1) Lise Diplomasının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe 

tercümesi, 

2) Diploma ve transcript üzerine apostil, öğrencinin kendi ülkesinde apostil uygulaması olmadığı 

durumlarda; Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ya da Büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya 

hak kazandığına dair belge. 

 

Yürürlük   

 

Madde-16: Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

   

Yürütme   

 

Madde-17: Bu yönerge hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


