BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin önlisans ve lisans
programlarına yurt dışından gelecek öğrencilerin başvuru ve kabul koşullarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyinde
öğrenim görmek isteyen, yurt dışından kabul edilecek öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun
01/02/2013 tarihli kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19/02/2013 tarih ve 8033 sayılı yazısına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulu’nu,
b) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
c) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nu,
ç) TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
d) (Mülga: MAKÜ - 21.10.2015 - 266/12),
e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni,
f) YDYO: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,
g) Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
ğ) YÖS: Yükseköğretim kurumlarının yapmış olduğu Yurt Dışı Öğrenci Seçme Sınavı’nı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjan
MADDE 5- (1) (Değişiklik: MAKÜ 21.01.2015.245/4)Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir
önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların
kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenir.
(2) İlan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde söz konusu
kontenjanlar Senato tarafından Üniversitemizin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.
(3) İlan edilen kontenjanların dolmaması halinde Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde ek başvuru
için ilan verilebilir.
(4) Kontenjanlar ve başvuru tarihleri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin internet sayfasında ilan
edilir.
Genel koşullar
MADDE 6 (1) a) Başvuru yapabilecek adaylar:
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 TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki
çift uyrukluların,

4) (Değişiklik: MAKÜ 21.01.2015.245/4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam
eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan
Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin
(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar
dahil) başvuru yapabilmelerine.
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’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 olacaklar.
b) Başvuru yapamayacak olan adaylar:
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) (Değişik: MAKÜ - 21.10.2015 - 266/12) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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
öğrenim gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan
çift uyruklular.
Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar
MADDE 7 - (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde üniversitemizi seçmelerine imkân
sağlamak için tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, üniversitemizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına
katılımlarının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Rektörlüğe bağlı
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Uluslararası Öğrenci Ofisi oluşturulur.
(2) Adaylardan başvuru için YÖK tarafından onaylanmış sınavlar ile Üniversitemiz veya Türkiye’deki
diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Yurt Dışı Öğrenci Seçme Sınavlarında, Ek- 2’de yer alan asgari
taban puanlar ve koşullar aranır. Birimler tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen özel koşullar
eklenebilir.
(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan;
a) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.)
geçerliliği süresizdir,
b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT vb.) geçerlilik süreleri iki
yıldır,
c) TÜBİTAK'ın tanıdığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya almış
olanlarda taban puan şartı ve sınava girme koşulu aranmaz; TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim
olimpiyatlarından altın madalya almış adayın puanı 100 tam puan üzerinden 90 puan, gümüş madalya almış
adayın puanı 100 tam puan üzerinden 80 puan, bronz madalya almış adayın puanı 100 tam puan üzerinden 70
puan olarak değerlendirilir.
(4) Üniversitemiz veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Yurt Dışı Öğrenci
Seçme Sınavı sonuçları ilgili iki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(5) (Mülga: MAKÜ - 29.04.2016 - 277/17)
(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara
ilave olarak Üniversitemizde yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların
değerlendirilmesi, ilgili fakülte özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
(7) Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave
olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından eğitim göreceği dilde yapacağı yabancı
dil sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınava eşdeğer sayılan ve Yabancı Diller Yüksekokulunca
kabul edilen ulusal (YDS/ÜDS) veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer sayılan uluslararası sınavlardan
(TOEFL-IBT,TOEFL-CBT,TOEFL-PBT, (Mülga: MAKÜ - 29.04.2016 - 277/17), CAE,FCE,CPE’den) yeterli
puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar.

(8) (Değişik: MAKÜ - 21.10.2015 - 266/12) Uluslararası öğrenci adaylarının başvurularının
değerlendirilmesi ve bölümlere/programlara yerleştirilmesi “Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme
Komisyonu” tarafından yapılır. Komisyon adayların Ek-2’de belirtilen sınavlardan aldıkları puanları veya
ortaöğretim başarı puanını dikkate alabilir.
Başvuru şekli ve başvuru belgeleri
MADDE 8 – (Değişik: MAKÜ - 21.10.2015 - 266/12)
(1) Başvurular ile ilgili gerekli belgeler ve açıklamalar varsa özel koşullar her yıl Senato tarafından
belirlenen tarihte Üniversitemiz internet sayfasında duyurulur.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili internet adresinden online yapılacaktır. Başvuru sırasında
adaylar “Aday Başvuru Formu”nu dikkatli bir şekilde doldurup, başvuru için gerekli belgeleri sisteme
yükleyeceklerdir.
(3) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır (online yüklenecek belgeler):
a) Sınav sonuç belgesi.
b) Lise Diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında
olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk
Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
c) (Değişik: MAKÜ - 18.04.2017 - 295/5) Pasaport ya da Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi ya da
Geçici Koruma Kimlik Belgesi (kimlik bilgilerinin yazılı olduğu sayfa).
(4) Adaylar en fazla beş programa başvurabilirler.
(5) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci başvuruları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası
Öğrenci Ofisi internet sayfası üzerinden online olarak yapılacak, istenilen belgeler bilgi sistemine online
yüklenecektir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve istenilen belgeleri yüklemeyen ya da eksik
yükleyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(6) İnternet üzerinden yapılan başvurularda, verilen bilgiler doğru kabul edilir ancak, değerlendirme ve
kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı, yanlış bilgi verdiği anlaşılanların kayıt işlemleri iptal
edilir.
Ön inceleme ve yerleştirme
MADDE 9- (1) Üniversitemizin yurt dışından öğrenci kabul edeceği programlara başvuruların ön
incelenmesi, değerlendirilmesi ve adayların programlara yerleştirilmesi, Senato tarafından yetkilendirilen
komisyon/komisyonlar tarafından Ek-2’de yer alan “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Ulusal ve
Uluslararası Sınavların Taban Puanları” esas alınarak yapılır.
(2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, birime/bölüme/anabilim-ana sanat dalına/programa kabul
edilmeyi veya yerleştirilmeyi gerektirmez.
(3) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
(4) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
Sonuçların duyurulması ve kayıt
MADDE 10 - (1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları, Üniversitemiz internet
sayfasında duyurulur. Kesin kayıtlar bu duyuru esas alınarak yapılır. Adayın istemesi durumunda başvuru tarihi
sonuna kadar geçerli olmak üzere kayıt olacağı birim tarafından bir kabul mektubu düzenlenerek Uluslararası
Öğrenci Ofisi aracılığı ile öğrenciye gönderilir. Gönderilen kabul mektubunda, adayın son başvuru tarihine kadar
başvurusunu tamamlaması istenir. Kabul mektubunun geçerlilik süresi ve şartları belirtilir. Ancak kabul mektubu
kesin kayıt anlamı taşımaz. Kabul mektubu alan aday diğer adaylarla birlikte değerlendirilir ve kontenjana
yerleştirilmesi durumunda kaydı yapılabilir.
(2) Kayıt için gerekli belgeler, sonuçlarla birlikte Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanır. Kayıtlar,
Üniversitemiz internet sayfasında belirtilen tarihlerde, ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar,
hakkını kaybetmiş sayılır.
(3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lise diplomasının/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan
diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
b ) Sınav sonuç belgesinin aslı,
c) (Değişik: MAKÜ - 18.04.2017 - 295/5) Pasaport ya da Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi ya da
Geçici Koruma Kimlik Belgesinin kimlik bilgilerini ve geçerlik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe
tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,

ç) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden, Türkiye’de
bulunan adayların il emniyet müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
d) Varsa Türkçe yeterlik belgesinin aslı,
e) Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,
f) 10 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalıdır),
g) Katkı payı / öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
ğ) Her yıl Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda, Türkiye’de
geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname.
h) Genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup söz konusu öğrencilerin talep etmesi
halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapıldıktan sonra poliçesinin
tasdikli bir kopyası 1 ay içerisinde istenir. Ancak sağlık sigortasını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrenciler
karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve giderlerinden kendileri sorumludur.
ı) Sağlık raporu (Sağlık ile ilgili bir programa yerleşenler).
Öğrenim harcı
MADDE 11 – (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak harç miktarı, Bakanlar Kurulu
Kararı çerçevesinde Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Öğretim dili ve Türkçe yeterlik seviyesi
MADDE 12 (Değişik: MAKÜ - 21.10.2015 - 266/12)
(1) Üniversitemizde öğrenim dili Türkçedir.
(2) Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
İleri Düzey (C1 (60 ve üzeri) ): Türkçesi yeterlidir. Eğitim-öğretimine başlayabilir.
Orta Düzey (B1-B2 (50-59) ): Eğitim-Öğretimine başlayabilir ancak Türkçe dil seviyesini 3. dönemin
başına kadar C1 seviyesine çıkardığını belgelemek zorundadır. Türkçe dil seviyesi 3. Dönemin başında C1
düzeyinde olmaması durumunda bu öğrenciye Türkçe dil seviyesi C1 oluncaya kadar eğitim öğretim yapmasına
izin verilmez,
Temel Düzey (A1-A2 (0-49) ): Bu öğrenciler Türkçe Dil seviyelerini C1 düzeyine getirmeleri için 1 yıl
süre verilir. 1 yılın bitiminde yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında (3. Dönem başı) C1 düzeyine ulaşmaları
durumunda eğitim öğretimlerine izin verilir. Aksi takdirde Türkçe Dil Seviyesi C1 oluncaya kadar bu öğrencinin
eğitim öğretim yapmasına izin verilmez.
(3) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak ilgili belgeyi sunmayan
adaylar;
a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi veya diğer Üniversitelerin TÖMER’leri tarafından verilen C1
düzeyinde belge,
b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe
Hazırlık Başarı Belgesi,
c) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
her dönemin başında olmak üzere yılda iki defa yapılan veya yaptırılan Türkçe Yeterlik Sınavından başarılı (en az
60 (C1)) olduğunu gösterir belge,
sunarak Türkçe bilgi düzeylerini göstermek zorundadırlar.
(4) Türkçe yeterlik düzeyleri B2, B1, A2 ve A1 düzeyinde olan adaylar için Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir.
Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavdan başarısız olan
öğrenciler ile Türkçe Seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe
Kursuna ilişkin eğitim programı eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet sayfasında ilan edilir. Bu kursu tamamlayarak
yapılacak sınavda başarılı olanlara Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından Türkçe dil düzeyini belirten sertifika verilir.
(5) Türkçe yeterlik düzeyi A2 ve A1 olanlar ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler, Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan
Türkçe kurslarına katılabilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe Kurslarına
katılmak üzere bir yıl izinli sayılmaları ile ilgili istekleri ilgili Yönetim Kurullarınca karara bağlanır. Bir yılın
sonunda C1, B2 ve B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini (TÖMER veya Türkçe Yeterlikleri

ile ilgili belgeler) eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne ibraz
ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda C1, B2 veya B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen
Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlar ilgili programın 1. Sınıfına kayıt olamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışından kabul edilen öğrencilerin yükümlülükleri
MADDE 13- (1) Üniversitemize öğrenim görmek üzere yurt dışından kabul edilen öğrenciler;
a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (YU Numarası vb.),
b) 5510 sayılı Kanun gereği Yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortalısı
sayılırlar ve Kanunun gerektirdiği şartları yerine getirmekle,
c) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde akademik birimlerine
bildirmekle,
ç) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı sürenin sona
ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet
makamlarından yenisini almakla,
d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat
ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
e) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde
gerek ayrıldıkları gerekse nakledildikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle,
yükümlüdürler.
Tebligat
MADDE 14- (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı
olarak veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya
adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat
yapılmış kabul edilir.
Yönergede hükmü bulunmayan hususlar
MADDE 15- (1) Üniversitemize yurt dışından kabul edilen öğrencilere, öğretim ile ilgili konularda
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın mevzuat hükümleri, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve 4 enstitümüzün lisansüstü Yönetmelikleri ile diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 16- (1) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nun 20.10.2010 tarih ve 91/2 sayısı
ile kabul edilen “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yurt Dışından Yabancı Öğrenci Kabulüne İlişkin
Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
02/04/2014
217/4
Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararının
1.
2.
3.

Tarihi
21/01/2015

Sayısı
245/4

21/10/2015
29/04/2016

266/12
277/17

4.
5.

18/04/2017
07.05.2019

295/5
356/6

