2022-2023 Güz dönemi başvuruları üç başvuru döneminden oluşacaktır.
ERKEN KAYIT DÖNEMİ (1.BAŞVURU DÖNEMİDİR)
İlk dönem başvuru yapan adayların son evrak tamamlama tarihi 10 Mayıs 2022 (saat 15:00)
Salı günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar ilk başvuru dönemi için
değerlendirmeye alınacaklardır.
16 Mayıs 2022 günü kabul alan adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Kabul
alan adaylar 23 Mayıs 2022 (saat 16:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler. Bu
tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt
hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan adaylar 24 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecektir.
Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 31 Mayıs 2022 (saat 16:00)
tarihine kadar devam edecektir.
İkinci dönem başvuruları 11 Mayıs 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. İkinci
dönem başvurularında, ilk dönem başvurularından kalan kontenjanlar üzerinden ilerlenecektir.
İkinci dönem başvuruları için kontenjanlar 6 Haziran 2022 Pazartesi günü açıklanacaktır. İkinci
dönem başvuruları için son evrak tamamlama tarihi 18 Temmuz 2022 (saat 15:00) Pazartesi
günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar ikinci başvuru dönemi için
değerlendirmeye alınacaklardır.
22 Temmuz 2022 günü kabul alan adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir.
Kabul alan adaylar 29 Temmuz 2022 (saat 16:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler.
Bu tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre
kayıt hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan adaylar 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir.
Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 8 Ağustos 2022 (saat
16:00) tarihine kadar devam edecektir.
Üçüncü dönem başvuruları 19 Temmuz 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
Üçüncü dönem başvurularında, ilk iki dönem başvurularından kalan kontenjanlar üzerinden
ilerlenecektir. Üçüncü dönem başvuruları için kontenjanlar 9 Ağustos 2022 Salı günü
açıklanacaktır. Üçüncü dönem başvuruları 6 Eylül 2022 Salı günü 12.00’de sonlanacaktır.
Üçüncü dönem başvuruları için son evrak tamamlama tarihi 6 Eylül 2022 (saat 17:00) Salı
günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar üçüncü başvuru dönemi için
değerlendirmeye alınacaklardır.
9 Eylül 2022 günü asil ve yedek adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Asil
listedeki adaylar 16 Eylül 2022 (saat 16:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler. Bu
tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt
hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 26 Eylül
2022 (saat 16:00) tarihine kadar devam edecektir.

NOT: Önceki başvuru dönemlerinde başvuru yapmış olan adaylar, talep ettikleri takdirde
tekrar değerlendirilmek üzere bir sonraki başvuru dönemlerinde başvuru sürecine dahil
edilebilirler.
NOT: Klinik Psikoloji ve Bilişsel Nöropsikoloji programları için bu kriterler ve tarihler
dikkate alınmayacaktır. Bu programlar için belirlenen kriterler ve tarihler ek bir duyuru olarak
ilan edilecektir.
NOT: Oyun Tasarımı, Oyun Geliştirme Teknolojileri, Yöneticiler için İşletme, Sinirbilim,
Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp ve belirli Eğitim programları için mülakat
yapılmaktadır. İlgili programlara başvuru yapan adaylarımız mülakat tarihleri ile ilgili
bilgilendirilecektir.
NOT: İngilizce dilinde programlara başvuracak olan YDS-YÖKDİL veya TOEFL
sınavlarından güncel puanı bulunmayan adaylar Üniversitemizin gerçekleştirmekte olduğu
BAU Proficiency sınavına girebilirler. Sınava kayıt olmak için öncelikle adayların
tamamlanmış bir başvurusunun bulunması gerekmektedir. Duyuru ve Haberler sayfasındaki
güncel tarihli dil sınavı duyuruları takip edilmelidir. Kayıt olmayan adaylarımızın sınava
girmesi mümkün değildir.
NOT: Uluslararası öğrenci başvuru süreçleri hakkında bilgi almak için 444 28 64 numaralı
telefondan Uluslararası Ofis’e ulaşabilirsiniz.

