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T.C. 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ 

ÖN LİSANS-LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ön lisans, lisans programlarına 

alınacak uluslararası öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler.  

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen 

uluslararası öğrencilerin seçimi, başvuru, sınav ve değerlendirme, kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı 

Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.  

 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14, 45 ve 

65'inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun "Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar"ına 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Fakülte/Yüksekokul/MYO: Uluslararası öğrencilerin başvuru yaptığı Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi’ne bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,  

b) İkamet Tezkeresi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ülkemizde belirli bir süre 

ikametlerine izin verildiğini gösterir belgeyi,  

c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

ç) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

d) Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,  

e) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

f) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini (BAİBÜ’yü), 

g) Uluslararası Öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne başvuru 

yapan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim-öğretim gören ve/veya görmek isteyen 

uluslararası öğrenciyi,  

ğ) Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim görmek amacıyla Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi’ne başvuru yapan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim-öğretim gören 

ve/veya görmek isteyen Uluslararası öğrenciler için yapılacak sınavlar, başvuru ve değerlendirme 

süreçlerini yöneten komisyonu, 

h) Uluslararası İlişkiler Ofisi: BAİBÜ Uluslararası İlişkiler Ofisini, 

ı) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü: BAİBÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörünü, 

i) YÖS: Türk üniversitelerinin yaptıkları yabancı öğrenci giriş sınavı veya uluslararası öğrenci giriş 

sınavını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim ve Kayıt  

 

Uluslararası öğrenci statüsü ve başvuru koşulları 

MADDE 5 - (1) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar ile 

çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının herhangi birisi Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar Uluslararası Öğrenci statüsünde değerlendirilir.  

 

MADDE 6 - (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 ile 

Türk vatandaşlığından çıkma belgesi alanların belgede kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk 

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi 

olduklarını belgeleyenlerin,  

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 

geçenler Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL(General Certificate 

Education A-Level)  sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 

kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL (General Certificate Education A-Level) sınav 

sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvurabilir. 

(2) Adaylardan; 

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde tamamlayanlar,  

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti 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) Madde 6 (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklular, 

(ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında 

tamamlayanlar hariç) 

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (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), 

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

öğrenimlerini gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan veya Madde 6 (b) bendinde tanımlanan doğumla 

ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklular,  

e) Fikir ve eylemleri ile Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyette bulunmuş veya Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişiler,  

f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetince yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından 

yararlandırılmış olanların ve Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi Programlarından mezun olan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının (Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi programlarında okurken yurtdışında 

ikamet edenler hariç) başvuramaz.  

g) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’de bir lise bitirmiş ise, daha sonra yurt dışında bir lise 

bitirmiş dahi olsalar, başvuru yapamazlar. Başvuru yapmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar.  

 

Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular  

MADDE 7- (1)  Yükseköğretim Kurulunca yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay 

verilen Üniversitemiz ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak 

uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar; Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme 

Komisyonunun önerisi ile Üniversite Senatosunda karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan 

kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur.  

(2) Uluslararası öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru takvimi BAİBÜ Uluslararası İlişkiler 

Ofisi web sayfasında ilan edilir. İlan edilen takvime göre online başvurular alınır. Başvurular ve kayıtlar 

neticesinde kontenjanların dolmaması halinde online veya bireysel başvurular alınabilir.  

(3) Online başvurularda adayın beyanı esas alınır. 

(4) Bireysel başvurular lise diploması, ortaöğretim not ortalamasını gösterir belge, varsa YÖS sınav 

sonuç belgesi ve başvuru formu veya dilekçe ile yapılır. Belgelerin Türkçe, İngilizce veya Türkçe 

tercümeli olması gerekir. 



(5) Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru ve tercih yapabilmeleri için liseden mezun veya lise son 

sınıf öğrencisi olmaları gerekir.  

(6) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran Uluslararası öğrenci adaylarının ilgili 

programda kabul edilmeleri halinde ön kayıtları alınır. Bu adayların ilgili birimin yapacağı Özel Yetenek 

Sınavında başarılı olmaları halinde kesin kaydı yapılır.  

(7) Uluslararası öğrenci alım sınavlarının yerleri, tarihleri Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme 

Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, 

ilgili banka hesabına yatırılır.  

 

Başvuruların değerlendirilmesi  

MADDE 8 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki ilkelere göre yapılır; 

a) Üniversitemizin uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların ön incelemelerini 

Uluslararası İlişkiler Ofisi yapar. Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları değerlendirilmek üzere 

Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna sunulur. Adayların seçimi ve programlara 

yerleştirilmeleri Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.  

b) Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle BAİBÜ tarafından 

yapılan YÖS sınavının sonucuna göre başvuru için geçerli puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi 

gerçekleştirilir. Kontenjanların boş kalması durumunda online başvuru yapan öğrencilerin diğer 

üniversitelerin yaptıkları YÖS sınavları ve ortaöğretim not ortalamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Kontenjanların dolmaması halinde bireysel başvuru alınabilir.  

c)  Başvurular sonucunda Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirme işlemlerini 

ilgili birim yürütür.  

ç)  Diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek 

değerlendirmeye alınır. 

d)  Uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde Tablo 1’de gösterilen puan ve şartlar esas alınır.  

 

Yerleştirme şartları 

MADDE 9 - (1) Yerleştirme şartları: 

a) Yerleştirme işlemi sonucu boş kalan kontenjanlara, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonu’nun belirleyeceği tarihlerde tekrar online veya bireysel 

başvuru kabul edilebilir.  

b) Değerlendirmeye esas alınan Tablo 1’de belirlenen esaslara göre diploma ve başarı puanlarının eşit 

olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.  

c) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların 

Uluslararası öğrenci kontenjan toplamının yüzde 30’unu geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde, 

dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.  

ç) Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonu her bir ülke için kontenjan belirleyebilir ve 

puan ve tercih üstünlüğünü dikkate alarak yerleştirme yapabilir.  

d) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru 

koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.  

e)  Uluslararası öğrenci adayı en fazla 3 programa başvurabilir.  

f) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. 

g) Kayıtlar sonrasında belirtilen kontenjanların dolmaması halinde, Uluslararası Öğrenci Sınav ve 

Değerlendirme Komisyonu tarafından öğrencilerin online veya bireysel başvuru yapması kaydıyla 

programlara yerleştirme yapılabilir.  

 

Katkı payı / öğrenim ücreti 

MADDE 10 - (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden alınacak katkı payı 

ve öğrenim ücreti miktarları, ilgili mevzuat hükümlerine  göre Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.  

 

Öğrenim vizesi  

Madde 11 - (1) Adayların adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri e-posta adreslerine 

gönderilen ve Türkiye'ye öğrenim amaçlı giriş işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak “Öğrenim Vizesi” 

almaları gerekmektedir.  



(2) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen uluslararası 

öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı 

vize aranmaz.  

 

Sonuçların duyurulması ve kayıtlar 

MADDE 12 – (1) Yerleştirme sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasından duyurulur.  

(2) Bir programa yerleştirilen adaylar, durumlarını bildiren kabül belgelerini online başvuru yaptıkları 

sistem üzerinden, elektronik posta ile veya şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirler.  

(3) Kayıt işlemleri Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülür. Evrakı eksik olan öğrencinin kayıtları kabul edilmez. Kesin kayıt için aşağıdaki 

evraklar istenir: 

a)  Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,  

b)  Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. 

Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim 

Müşavirliği) alınacak ‘Denklik Belgesi’nin aslı,  

c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,  

ç) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,  

d) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği,  

e) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,  

f)  Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,  

g) Fotoğraf (4 adet),  

ğ) Türkiye’de geçimini sağlayabileceğine dair evrak veya taahhütname, 

h)  Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik no beyanı veya Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi,  

ı)  Türkiye Cumhuriyeti uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir 

belge,  

i)  Ortaöğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde bitiren Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı,  

j) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet  tezkeresi 

almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz etmesi 

zorunludur).  

 

Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

MADDE 13 – (1) Kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt oldukları programın dilinde yeterli olduklarını 

gösteren Dil Kursu Sertifika Belgesi istenir. Türkçe programlarda Yunus Emre Enstitüsü veya 

üniversitelerin Dil Kursu Sertifikaları veya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÖMER’in yaptığı 

Türkçe yeterlilik sınav sonuç belgeleri geçerlidir. Yunus Emre Enstitüsü veya üniversitelerinden alınan 

Sertifika Belgelerinin, üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış olması gerekir.  

(3) Türkçe dil seviyelerini istenilen seviyede ibraz edemeyenler BAİBÜ-TÖMER tarafından 

gerçekleştirilen yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar.  

(4) Programlara kayıt olan öğrencilerden Türkçe dil seviyelerinin Avrupa Birliği Dil Portfolyosu 

(Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre B2 olduğuna ilişkin belge sunamayan adayların Türkçe yeterlik 

seviyeleri, BAİBÜ-TÖMER tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavı sonucuna göre belirlenir. Bu 

sınavda BAİBÜ-TÖMER tarafından hazırlanan ve Tablo 2’de gösterilen puan çizelgesi esas alınacaktır.  

(5) Programlara kaydolan uluslararası öğrencilerden Türkçe seviyelerini B2 olarak belgelendirenler 

veya Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar kayıt oldukları programlarda eğitim öğretime 

başlayabilirler.  

(6) Kaydoldukları program için gerekli Dil Sertifika Belgesi bulunmayan veya BAİBÜ-TÖMER’de 

gerçekleştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler BAİBÜ-TÖMER’de Türkçe 

Hazırlık Eğitimi alabilirler. Türkçe Hazırlık eğitiminin sonunda B2 seviyesinde başarılı olan öğrenciler 

kayıt oldukları programlarda eğitim öğretime başlayabilirler.  

 (7) Dil Sertifika Belgesini ibraz edemeyenler veya Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olamayanlar 

BAİBÜ-TÖMER’de Türkçe hazırlık kursuna devam etmek mecburiyetindedirler. Ancak mazeretleri 

sebebiyle başka bir üniversiteye bağlı Dil Merkezinde Türkçe hazırlık görmek isteyenlere Uluslararası 



İlişkiler Ofisinin uygun görmesi halinde izin verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenciler izin tarihinden 

sonraki 30 gün içinde kayıtlarını ve yerlerini ibraz etmekle mükelleftirler. Aksi takdirde kayıt durumu 

“Beklemeli” olarak belirtilir.  

(8) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler, Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine de tabidir.   

(9) İki yıl içerisinde dil hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.  

(10) Doğrudan veya dil hazırlık eğitimlerinin sonunda bölümlere devam hakkı kazanan uluslararası 

öğrencilerin listeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.  

 

Genel sağlık sigortası  

MADDE 14 - (1) Uluslararası öğrenciler genel sağlık sigortalarıyla ilgili işlemleri mevzuat hükümlerine 

göre yürütülür.  

 

Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri  

MADDE 15 - (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan uluslararası 

öğrenciler Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.  

 

Disiplin işleri  

MADDE 16 - (1) Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.  

 

Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 17 - (1) Uluslararası Öğrenci Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, Uluslararası İlişkiler 

Ofisinden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü, BAİBÜ-

YÖS Koordinatörü ve Rektör tarafından 2 yıl süreyle görevlendirilecek 4 üyeden oluşur. Gerekli görülen 

hallerde süre şartı aranmaksızın üyeler değiştirilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller  

MADDE 18 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları 

uygulanır.  

 

Yürürlük 

MADDE 19 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 
Ek-1 

Tablo 1. Uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde kullanılacak puan ve şartlar 

Sınav veya Yöntem  Puan veya Şartlar  

BAİBÜ-YÖS Koordinatörlüğünce Yapılan Sınav  

Ön lisans programları için en az 

40/100 puan, 4 yıllık lisans 

programları için en az 50/100 

puan, 5 ve 6 yıllık lisans 

programları için en az 60/100 

puan 

Diğer Üniversiteler tarafından yapılan YÖS sınavları 

Ön lisans programları için en az 

40/100 puan, 4 yıllık lisans 

programları için en az 50/100 

puan, 5 ve 6 yıllık lisans 



programları için en az 60/100 

puan 

Tüm Başvuru Türlerinde Ortaöğretim Not Ortalaması 

(OÖNO)  
En az 50/100 puan  

 
Ek-2 
Tablo 2. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretı̇mı̇ Uygulama Ve Araştırma Merkezı̇ 

(TÖMER) Dı̇l Düzeylerı̇ Denklı̇k Çı̇zelgesı̇  

 

Puan Aralığı (100 üzerinden)  Düzeyler  Dil Seviyeleri  

1-29  Temel-1  A1  

30-44  Temel-2  A2  

45-54  Orta-1  B1  

55-70  Orta-2  B2  

71-88  İleri-1 C1  

89-100 İleri-2 C2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


