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1.GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR  

 

 
1.1. Bu kılavuz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Balıkesir Üniversitesinde veya BAUNYÖS 

sonucunu kabul eden Türkiye’deki diğer üniversitelerde öğrenim görmek üzere yurt dışından 

başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. 

 
1.2.  Balıkesir Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (BAUNYÖS), üniversitemizde 

okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav 

Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından 
da lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir. BAUNYÖS 18 MAYIS 

2019 tarihinde Türkiye saati ile 10.00’de yapılacaktır.  

 
1.3. BAUNYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. 

 

1.4. Sınava başvurular 15 ŞUBAT -  15 NİSAN 2019 tarihleri arasında http://yos.balikesir.edu.tr/ web 

sayfasından yapılacaktır. 
 

1.5. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce 

kullanılır. 
 

1.6. BAUNYÖS sonuçları üniversitemizde lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için 

kullanılacak olup, transfer ve /veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz. 

 
1.7. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Sınava girmeyen veya giremeyen,  

sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz 

sayılan ve sınav sonucunda bir programa yerleştirilemeyen adayların ücretleri geri ödenmez.  
 

1.8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, 

yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Balıkesir 
Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu ve Balıkesir Üniversitesi Senatosu kararları gerekli 

kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Balıkesir Üniversitesi tarafından 

saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Balıkesir Üniversitesi Senatosu ve İlgili 

Komisyonlarınca verilen kararlara göre işlem yapılır. 
 

1.9.  BAUNYÖS kılavuzu Üniversitemiz web sayfasından http://www.balikesir.edu.tr  yayınlanacak 

olup basımı ve dağıtımı ayrıca yapılmayacaktır. 
 

2. BAŞVURU KOŞULLARI 

 
2.1. Başvuru Hakkına Sahip Olan Adaylar 

        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 ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk 

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların Kullanılmasına ilişkin 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, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı 

Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu 

durumdaki çift uyrukluların, 
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ç) (1) 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 MEB nezdinde açılmış olan 

Türk okullarında tamamlayanlar dahil) , 

 (2) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından 

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), 
 d) 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 olacakların, 
 

başvuruları kabul edilir. 

 

2.2. Başvuru Hakkına Sahip Olmayanlar 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların,  

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),  

 c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, ( 

2.1.maddesinin ç fıkrasındaki şartları sağlayanlar hariç) 

 ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (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),  

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

liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla 

ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,  

başvuruları kabul edilmez. 

Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır. 

 

  3. BAŞVURU İŞLEMLERİ  
 

3.1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular Balıkesir Üniversitesi web sayfasından 

http://yos.balikesir.edu.tr/ yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir. 

 
3.2. Adaylar başvuru süresi içinde BAUN’ün web sayfasından Aday Başvuru Formunu çevrimiçi 

(online) olarak dikkatlice doldurup önkayıt yapıldıktan sonra sistem tarafından kendisine BLK2019 

ile başlayan aday numarası  verilecektir.  
 

3.3. Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın BAUN ile elektronik 

ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır. 

 

3.4. Aday Başvuru Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün 

sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik 

bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan, pasaport numarası ise yalnızca sayısal olarak 
girilmelidir. (Pasaporta sahip olmayan adaylar yasal velisinin pasaportundaki sayısal veriyle 

başvurabilir.) Adaylar beyan ettikleri tüm bilgileri belgelemek zorundadırlar. 
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3.5. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı 

eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi 

üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş 
olmalıdır. Adayın tanınmasında tereddüte düşürecek fotoğraflardan dolayı sınav günü 

oluşabilecek durumlardan aday kendisi sorumludur. 

 

3.6. Sınav ücreti kredi kartı ile Balıkesir Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sistemi 
(http://yos.balikesir.edu.tr/) üzerinden sadece online olarak sınava girilecek merkez için belirlenen 

bedel yatırılacaktır. Sınav ücretinin TL karşılığı, kredi kartının para birimi ile günlük kur üzerinden 

hesaplanıp düşülür.  Ödeme yapıldıktan sonra ödeme yapıldığı bilgisi başvuru sistemi üzerinden 
verilir. Ayrıca ödeme kabulü ile ilgili olarak dönüş yapılmamaktadır. Banka hesaplarınızı 

kontrol ettikten sonra ödeme ile ilgili sorun yaşamanız durumunda mail yolu ile durumunuzu 

bildirmeniz gerekmektedir. 

 
Türkiye 200 ₺ 

Almanya,  Azerbaycan, İran ve Suudi Arabistan 250₺ 

Kırgızistan ve Bosna Hersek 150₺ 

 

3.7. Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar:  

a) Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır.  

b) Sınav ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz.  
 

3.8. Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava giriş belgesini web 

sayfasından (http://yos.balikesir.edu.tr/) 13 MAYIS 2019 tarihinden itibaren çıktısını alabilirler. 
Sınava Giriş Belgesi üzerinde sınavın yapılacağı yer ve zamanla ilgili bilgiler yer alacaktır.  

 

 

4. SINAV  
4.1. BAUNYÖS   18 MAYIS  Cumartesi günü (Türkiye saatiyle) saat 10.00’da yapılacaktır.  

 

4.2. Sınav Merkezleri Türkiye (Balıkesir, İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Van, Hatay ve 

İzmir), Azerbaycan (Bakü), Kırgızistan (Bişkek), Almanya (Köln ve Münih), Suudi Arabistan 

(Cidde),  İran (Tahran), Bosna Hersek (Saray Bosna) ve  ihtiyaca göre diğer ülkelerde 

yapılacaktır. Balıkesir Üniversitesi sınav merkezlerinde değişiklik yapma ve/veya kapatma 

hakkına sahiptir. Kapatılan merkezler ile ilgili olarak adaylara mail yolu ile bilgilendirme 

yapılacaktır.  

 

4.3. Sınava girerken adayların pasaportlarını veya kimliklerini, Sınava Giriş Belgesini yanlarında 
bulundurmaları zorunludur. Eksik belgesi olan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

4.4. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve farklı 
bir özelliği olmayan kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. 

Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ve çağrı cihazı ile 

gelmemeleri önem arz etmektedir. Sınav esnasında üzerinde aktif halde  cep telefonu ve/veya kayıt 
cihazı tarzı elektronik aletler bulunduran adaylar hakkında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

4.5. Adaylar, sınav günü, Türkiye saati ile 09.30'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav 
salonuna alınacaklardır. Sınav Türkiye saati ile 10:00’da başlayacak ve tek oturum şeklinde 

tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav 

salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.  

 

4.6. BAUNYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testinden oluşan sorular Türkçe, İngilizce ve Arapça 

dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri 80 soruluk bir test olup, Genel 

yetenek (45 soru), Matematik (30 soru) ve Geometri (5 soru) sorularından oluşmaktadır.(Sınav süresi 
120 dakika)  
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Sınav Sorularına itirazlar takvimde belirtilen tarihler arasında sadece online olarak 

yos.ofis@balikesir.edu.tr mail adresine kabul edilecek olup, ayrıca yayınlanmayacaktır. İtiraz 

edilen sorularla ilgili olarak ilgili komisyon kararları web sayfasından paylaşılacak olup, 

adaylara dönüş yapılmayacaktır. 

 

4.7. BAUNYÖS 'te uygulanacak teste ait sorular, sınav sırasında tek kitapçık halinde adaylara 

verilecektir.  

 

4.8. Soru Kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş; 

bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek 
işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer optik formda belirtildiği şekilde işaretlenmemişse o 

soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır. 

 
4.9. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar 

geçersiz sayılacaktır.  

 

4.10. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına 
aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.  

 

4.11. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda 

gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı 

değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.  

 

5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
5.1. Adayların BAUNYÖS-2019’da doğru cevapları sayılarak ham puan hesaplanacaktır. Yanlış 

cevapların herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

 

5.2. BAUNYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 puan üzerinden değerlendirilir.  

 

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI  
6.1. Adaylar sınav sonuçlarını sadece Balıkesir Üniversitesinin http://yos.balikesir.edu.tr/ adresindeki 

başvuru sistemi üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.  

 
6.2. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. 

Adaylar şifreleriyle bu belgelerin çıktısını alabileceklerdir. 

 

7. BAUNYÖS PROGRAM KONTENJANLARI  
7.1. Lisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

7.2. Özel Yetenekle öğrenci alan programlara ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.  

 

8. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

  

8.1. Tercihler http://yos.balikesir.edu.tr/ üzerinden yapılacaktır.  

 

8.2. BAUNYÖS dışında   diğer Üniversitelerin Yös sınavları Balıkesir Üniversitesi Senatosu 

tarafından değerlendirilerek http://yos.balikesir.edu.tr/  adresinden yayınlanır. Diğer sınav türleri ile 
başvuru yapacak adaylar  http://yos.balikesir.edu.tr/ yeni üye olarak kayıt olmaları gerekmektedir. 

BAUNYÖS sistemine daha önce kayıtlı olan adaylar kullanıcı adı ve şifreleriyle girerek tercihlerini 

yapabilirler. 

 
8.3. Adayların başvurularının değerlendirilmesi BAUNYÖS puanı ve geçerli kabul  edilen diğer puan 

türleri dikkate alınarak yapılır. Puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

 
8.4. BAUNYÖS sınavından en az 40  puan alan adaylar ile Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından 

Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesinin EK-1 tablosundaki puanlara sahip olan adaylar tercih 

yapabilir. BAUNYÖS dışındaki puanlar 0.90 katsayı ile çarpılarak değerlendirmeye alınır. 

Balıkesir Üniversitesi Senatosunun kabul edilecek sınavları ekleme ve çıkartma hakkı vardır. 
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8.5. Adaylar aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’te yer alan programlardan en fazla 5 tanesini tercih 

edebilirler. 

 

8.6. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda BAUNYÖS’ün %40’ı ile ilgili birim 

tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavı sonucunun % 60’ı alınarak sıralama yapılır. Özel 

yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için BAUNYÖS’e girme ve başarılı olma şartı aranmaktadır. 

 

8.7. Üniversitemizin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen bölümlerine başvurular, ilan edilen 

kontenjan, tarih ve koşullara göre ilgili okullara yapılır. 

 

8.8. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri belirtilen takvimlerde yapılacaktır. 

 
8.9. İlk yerleştirmede kayıt hakkı kazanan öğrenciler diğer sınav türleri ile de olsa ek yerleştirmede 

tercih yapamazlar. Birden fazla sınav puanı ile tercih başvurusu yapan adayların tespit edilmesi 

halinde  tercih işlemleri iptal edilir. Kayıt hakkı kazansalar dahi kayıtları silinir. 

 

 

9. YERLEŞTİRME BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER   

9.1 Başvuru Formu (Başvurular Üniversitemiz web sitesi üzerinden form doldurulmak suretiyle 

gerçekleştirilir ve dökümü alınır. (Adaylar en fazla 5 (beş) tercih yapabilirler. Başvuru formunun 
kimlik ile ilgili bilgilerinin olduğu alanlara, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri 

değiştirilmeden kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların 

bütün sorumluluğu adaylara aittir.) 

9.2 BAUNYÖS dışında Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Yönergenin Ek-1 tablosundaki puanlar ile başvuru yapan adaylar için sınav sonuç 

belgesinin fotokopisi ile onaylı Türkçe tercümesi, 

9.3 Lise diplomasının fotokopisi ile onaylı Türkçe tercümesi, veya mezuniyet aşamasındakiler için 
mezun olabileceğine dair okulundan alınmış yazı, 

9.4 Not Durumu Belgesi  (transkript) aslı ile onaylı Türkçe tercümesi, (Ortaöğrenim not ortalamasını 

gösteren onaylı belge) 

9.5 Çift Uyruklu olarak başvuracak adayların doğumla yabancı uyruklu olup sonradan TC 
vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden 

alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi(Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul 

edilmeyecektir.) 
9.6 Mavi kart ile başvuru yapan adaylar için mavi kartının fotokopisi veya vatandaşlıktan çıktığına 

dair belge. 

9.7 Pasaportun resmi bir kurumdan onaylı fotokopisi (Velilerin pasaportu ile başvuru yapan adaylar, 
beyan ettikleri pasaport ile başvuru yapmalıdırlar.)   

 

Başvuru belgeleri belirlenen zamanlarda aşağıdaki adrese posta yoluyla ya da kişisel olarak 

ulaştırılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 

Balıkesir Üniversitesi başvuru evraklarında eksik veya hatalı beyan tespiti halinde adaylardan 

ayrıntılı evrak ibrazı isteme hakkına sahiptir. 

  

10. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI  
10.1. Yerleştirme sonuçları Balıkesir Üniversitesinin http://yos.balikesir.edu.tr/ internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 

 

11. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

11.1 Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 

11.2 Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış 

Temsilciliklerinden alınır.) 

http://yos.balikesir.edu.tr/


11.3 Not Durumu Belgesi  (transkript) aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı 

Türkçe tercümesi, (Ortaöğrenim not ortalamasını gösteren belge) 

11.4 Sınav Sonuç Belgesi, (BAUNYÖS ve belirtilen diğer sınav sonuçları)  

11.5 Türkçe Yeterlik Belgesi, (Bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından 

yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavına girebilirler.) 

11.6 Vesikalık fotoğraf (6 adet) 

11.7 Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

11.8 Çift Uyruklu olarak kayıt hakkı kazanan adayların doğumla yabancı uyruklu olup sonradan TC 

vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak 

“Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi, (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul 

edilmeyecektir.) 

11.9 Mavi kart ile başvuru yapan adaylar için mavi kartının fotokopisi veya vatandaşlıktan çıktığına 
dair belge. 

 

11.10 Öğrenim amaçlı alınmış İkamet tezkeresinin onaylı örneği, (kayıt tarihinden itibaren bir ay 

içinde kayıtlı olduğu okulun öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekir.) 

11.11 Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek aylık 1.000 (bin ) TL yada yıllık 

10.000 (on bin) TL maddi yeterliliğe sahip olduğunu bir banka hesabı ile ibraz edeceği belge,  

11.12 Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

 

*Ayrıca Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi Fakültelere kayıt için Sağlık Kurulu Raporu 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için kayıt hakkı kazanılan Fakülte ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. 

 

Balıkesir Üniversitesinin burs ve barınma imkanı sağlama zorunluluğu yoktur.  

Ancak BAUNYÖS sınavı ile tercih yapıp kayıt olan en yüksek puana sahip ilk üç öğrenciye 

barınma, sonraki en yüksek puan ile yerleşen on  öğrenci için yemek yardımı sağlanacaktır. 

Balıkesir Üniversitesinin sosyal imkanlar hakkında değişiklik yapma hakkı vardır. Kazanılan hak 

kullanılmasa dahi hiçbir şekilde nakde çevrilemez ve/veya devredilemez. Sosyal  imkanlarla ilgili 

nihai kararı Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu verir ve uygular. 

Kayıtlar belirlenen tarihlerde ilgili birimlerin Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.  

BAUNYÖS BAŞVURU   ve  SINAV TAKVİMİ 

 15  ŞUBAT- 15 NİSAN (TSİ:17:00) 2019 BAUNYÖS 2019 Sınavı Başvurusu  

 18 Mayıs 2019  BAUNYÖS 2019 Sınavı  

(Belirlenen Sınav Merkezlerinde) (Türkiye Saati ile : 10:00) 

      TERCİH ve YERLEŞTİRME TAKVİMİ 

 

 20-22 Mayıs 2019 sınav sorularına itiraz süresi 

 17 Haziran 2019 Sınav Sonuçlarının ilan edilmesi 

 17-19 Haziran 2019  Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi 



 24-28 Haziran 2019 (TSİ 17:00) Tercih Başvuruları  

 03 Temmuz 2019  postadaki evrakların son kabul tarihi 

 25 Temmuz 2019 Yerleştirilen adayların ilan edilmesi 

 *29 Temmuz- 02 Ağustos  2019 Yerleştirilenlerin kesin kayıtları 

 *19-21 Ağustos (TSİ 17:00)  2019  Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları   

 *27 Ağustos 2019  postadaki evrakların son kabul tarihi 

 *16 Eylül 2019 Ek Yerleştirilen adayların ilan edilmesi 

 *18-20 Eylül 2019 Ek yerleştirilenlerin kesin kayıtları (*ÖSYM kayıt takvimine göre 

güncellenebilir.) 

 

Web Adresleri Posta Adresi İletişim Adresi 

 

http://www.balikesir.edu.tr 

http://yos.balikesir.edu.tr/ 
http://ebs.balikesir.edu.tr 

 

Balıkesir Üniversitesi  

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürlüğü 

Rektörlük Kat:5  

Çağış Kampusu 

Bigadiç Yolu 17.km BALIKESİR 

 
Telefon: +90–266–6121400-

08/Dahili:1879  

E-mail: yos.ofis@balikesir.edu.tr 

 

Sistemsel sorunlar (Sisteme 

giriş/ödeme bilgisi/şifre ve 

doğrulama işlemleri vb)  için  
yos@balikesir.edu.tr adresine mail 

ile ulaşmanız gerekmektedir. 

 

 

TABLO-1 

YOPKODU YOPADI 
Öğrenim 

Süresi 

2019 

Yurtdışından 

Öğrenci 

Kontenjanı 

2018-2019 

Eğitim 

Öğretim  

Yılı Katkı 

Payları (TL) 

Özel 

Koşullar 

 Tıp Fakültesi      

101510435 Tıp 6 2 4137 1,4, 9  

  Fen-Edebiyat Fakültesi        

101510029 Coğrafya 4 3 1988 1  

101530218 Coğrafya (İÖ) 4 3 3848 1,3 

101510011 Biyoloji 4 2 1988 1 

101510489 
Moleküler Biyoloji ve 
Genetik 4 3 1988  1 

101510065 Sosyoloji 4 3 1988 1 

101510083 Türk Dili ve Edebiyatı 4 3 1988  1 

101530051 
Türk Dili ve Edebiyatı 
(İÖ) 4 3 3848 1,3 

101510056 Matematik 4 2 1988 1 

101510074 Tarih 4 5 1988 1 

101530042 Tarih (İÖ) 4 5 3848 1,3 

101510038 Fizik 4 1 1988 1 

101510047 Kimya 4 4 1988 1 

  
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi       

101510417 İşletme 4 4 2191  1 

101510408 İktisat 4 3 2191 1 

101510559 Maliye 4 2 2191  1 

101530369 Maliye (İÖ) 4 3 4620 1,3 

http://www.balikesir.edu.tr/
http://ebs.balikesir.edu.tr/
mailto:ogris@balikesir.edu.tr
mailto:yos@balikesir.edu.tr


101510568 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik  4 4 2191 1 

101530378 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik (İÖ) 4 3 4620 1,3 

101590104 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 4 2 2191  

101590105 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi (İÖ) 4 1 4620 1,3 

 Mimarlık Fakültesi     

101510153 Mimarlık 4 4 2709 1 

  Mühendislik Fakültesi       

101510108 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 4 3 2709 1 

101530306 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği (İÖ) 4 4 6116 1,3 

101510117 Endüstri Mühendisliği 4 4 2709  1 

101530299 

Endüstri Mühendisliği 

(İÖ) 4 2 6116 1,3 

101510144 Makine Mühendisliği 4 5 2709 1 

101530078 
Makine Mühendisliği 
(İÖ) 4 5 6116 1,3 

101510126 İnşaat Mühendisliği 4 3 2709 1 

101530087 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 4 6116 1,3 

101510595 Gıda Mühendisliği 4 5 2709 1 

101510674 Bilgisayar Mühendisliği 4 4 2709 1 

101510092 Çevre Mühendisliği 4 5 2709 1 

  
Necatibey Eğitim 

Fakültesi       

101510162 

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri 

Öğretmenliği 4 2 1988 1 

101510171 Biyoloji Öğretmenliği 4 1 1988  1 

101510189 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 2 1988 1 

101510205 

İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği 4 3 

1988 

1 

101510214 İngilizce Öğretmenliği 4 1 1988 1,8 

101510223 Kimya Öğretmenliği 4 2 1988  1 

101510232 Matematik Öğretmenliği 4 2 1988  1 

101510241 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 4 3 

1988 

1 

101530315 
Okul Öncesi 
Öğretmenliği (İÖ) 4 3 

4108 
1,3 

101510259 Sınıf Öğretmenliği 4 2 1988 1 

101510268 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği 4 3 

1988 

1 

101510286 Türkçe Öğretmenliği 4 3 1988 1 

101510541 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 4 3 

1988 

 1 

101510277 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği 4 2 

1988 
1 

 Veteriner Fakültesi      

101510471 Veterinerlik 5 5 2702 1 

 İlahiyat Fakültesi     

101510532 İlahiyat 4 4 1988 1 

  
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi       

101510295 Ebelik 4 4 1988 1,5,6,9 



101510302 Hemşirelik 4 6 1988 1,5,9 

  Turizm Fakültesi       

101510577 Turizm İşletmeciliği  4 3 1988 1  

101510347 Turizm Rehberliği 4 3 1988 1,7 

101530387 Turizm Rehberliği (İÖ) 4 3 4108 1,2,3,7 
101590107 Rekreasyon Yönetimi 4 2 1988 1 

  
Burhaniye Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu       

101510453 Bankacılık ve Finans 4 2 1330 1 

101530324 Bankacılık ve Finans(İÖ) 4 3 4620 1,3 

101510426 

Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik 4 2 1330 1 

101510498 Uluslararası Ticaret 4 2 1330 1 

101530378 Uluslararası Ticaret (İÖ) 4 3 4620 1,3 

 
Edremit Sivil Havacılık 

Yüksekokulu     

101590106 Havacılık Yönetimi 4 2 2709 1 

 

ÖZEL KOŞULLAR 

KOD AÇIKLAMA 

1 

Bu programda eğitime başlayabilmek için Türkçe yeterlik seviyesini belgelemek ve 
yapılacak sınavdan en az B seviyesinde başarılı olmak gerekmektedir. 

2 

Sadece BAUNYÖS ile öğrenci kabul eden bölümlerdir ve kazanan adaylara ayrıca birimler 

tarafından “Özel Yetenek Sınavı” yapılmaktadır. 

3 

Bu programlar ikinci öğretim programlarıdır. Dersleri birinci öğretim programlarından 
sonra başlayacaktır. 

4 Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. 

5 
Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği 
üniformayı giymek zorundadırlar. 

6 Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. 

7 Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme engeli bulunmaması gerekir. 

8 Bu programdaki alan dersleri İngilizce olarak verilmektedir. 

9 

 

Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir 
hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki 

ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. 

- Ayrıca kayıt için ilgili okul tarafından belge istenebilir. 

 Açıklanan katkı payları 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için geçerli olan yıllık tutarlardır. 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Türk öğrenciler için Bakanlar Kurulu Kararı ile katkı 

payı miktarları açıklandıktan sonra, yabancı uyruklu öğrenciler için harç miktarları 

Üniversite yönetim Kurulu Kararı ile güncellenebilir. 

 ÖSYM tarafından kontenjan verilmeyen/kapatılan bölümlere yerleştirme işlemi yapılsa 

dahi kayıt YAPILAMAZ. 

 


