
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 

(YKS) SONUCU 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA 

YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT 

İŞLEMLERİ KILAVUZU 

 

 

 

 

Ağustos – 2022 

 



 

KAYIT İŞLEMLERİ 

Hoş geldiniz, Üniversitemize 2022-YKS sonuçlarına göre yerleştirilenlerin kesin kayıt işlemleri 

yerleşenlerin kişisel tercihlerine göre online ya da yüzyüze olabilecek şekilde; 22 -26 Ağustos 

2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  

Yüz yüze kayıt olmayı tercih edenler için (Beşiktaş) Güney Kampüsünde (adres bilgisi kılavuzun 

son sayfasındadır) düzenlenen kayıt alanlarında 22 -26 Ağustos 2022 tarihleri arasında (09:00 ile 

17:00 saatlerinde);  

Online kayıt olmayı tercih edenler içinse yine 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında 

http://ekayit.bau.edu.tr linki üzerinden gerçekleştirilecektir.   

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

 1. 2022-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi internet çıktısı 

2. 2022-YKS Puan Belgesi internet çıktısı 

3. Lise diploması fotokopisi veya e-devlet mezuniyet belgesi çıktısı 

4.Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi: Bu belgenin fotokopisi kayıt sırasında Üniversitemizce 

“Aslı Gibidir.” onayından sonra aslı iade edilir.  

5. Varsa Dil Yeterlik Belgesi aslı ve fotokopisi (TOEFL, CAE, YDS, Pearson PTE 

Academic, önceki Üniversitesinden aldığı geçerli Dil Yeterlik Belgesi.)  

Lisans ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencileri için: TOEFL IBT 72 

YDS/ E-YDS / YÖKDİL 60 Pearson PTE Academic 55 CAE C  

Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için: TOEFL IBT 75 YDS/ E-YDS 

/ YÖKDİL 70 Pearson PTE Academic 71 CAE B 

İngilizce Öğretmenliği ve Tıp Fakültesi öğrencileri için: TOEFL IBT (79) YDS/ E-

YDS / YÖKDİL 80 Pearson PTE Academic 78 CAE A 

TOEFL® sınav tarihinden sonra 2 yıl geçerlidir. 

6. Öğrenim ücreti banka onayı. (Kredi kullanacak olanların ödeme işlemlerini son güne 

bırakmamaları önemle rica olunur.) (%100 ÖSYM burslular hariç) 

7. Öğretim dili Türkçe olan programlara yerleşip “İsteğe bağlı hazırlık sınıfı” okumak 

isteyenler için İsteğe Bağlı Hazırlık formu (Kayıt Masalarında olacaktır)  

8.  Pilotaj programına kayıt olacak olanlarla ilgili YKS Kontenjan Kılavuzundaki özel 

koşullar gereği; 

Bk. 10 PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından 

ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. İlgili hastanelerin listesi 

http://ekayit.bau.edu.tr/


 

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdfadresin

den görülebilir 

2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 

Bk.186 Aday öğrencilerin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve 17. maddesinde belirtilen öğrenci pilot 

lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri 

tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması ve sağlık 

sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama 

bulunmaması gerekmektedir. Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim 

süresinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm 

hususlardan öğrenci sorumludur. Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, sağlık 

muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda ilgili program 

kaydı yapılmayacaktır 

ONLINE KAYIT EKRANINA YÜKLENECEK BELGE VE BİLGİLER 

http://ekayit.bau.edu.tr linkinden giriş yapılıp ödeme onay kontrolünü geçtikten sonra ilgili 

ekranda yükleme yapılması gereken belgeler (pdf formatında olmalıdır) aşağıdaki gibidir: 

1. 2022-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi internet çıktısı 

2. 2022-YKS Puan Belgesi internet çıktısı 

3. Lise diploması fotokopisi veya e-devlet mezuniyet belgesi çıktısı 

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

5. Yalnızca “Pilotaj” programına kayıt olacak öğrencilerin ilave yükleyeceği belgeler: 

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından 

ICAO Ek-1  Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. İlgili hastanelerin listesi 

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdfadr

esinden görülebilir 

b) Adli Sicil Kaydı  

 

6. 2022-YKS Yerleştirme Sonuçları internet çıktısının altında yer alan Doğrulama 

Kodu-bu bilgi online kayıt ekranlarına girilmesi zorunlu bilgidir. Örnek: 

 

 

7.  2022-YKS Sonuçları internet çıktısının altında yer alan Doğrulama Kodu- bu 

bilginin online kayıt ekranlarına girilmesi zorunludur. 

 

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdf
http://ekayit.bau.edu.tr/
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdf


 

 

                                            

 

 

 

Online kayıt yapacak öğrencilerden; 

1- Türkçe Programlara yerleşip “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı” nda okumak 

isteyen öğrenciler, online kayıt yaptıktan sonra kesin kayıt tarihleri sona ermeden (26 

Ağustos 2022 tarihinden önce) ogrenciisleri@bau.edu.tr adresine e-mail yoluyla isteğe 

bağlı hazırlık programına katılmak istediklerini bildirebilirler veya Beşiktaş kampüsündeki 

kayıt bürolarına gelerek bu taleplerini form ile personele teslim edebilirler. Hazırlık Okulu 

ile ilgili bilgiler kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.   

2- İngilizce Dil Yeterlik Belgesi olanlar, belgenin aslı ve fotokopisi (TOEFL,  CEA , YDS, 

Pearson PTE Academic, önceki Üniversitesinden aldığı (geçerliliği iki yılı geçmeyen) Dil 

Yeterlik Belgesi.) online kayıt yaptıktan sonra kesin kayıt tarihleri sona ermeden (26 

Ağustos 2022 tarihinden önce) ogrenciisleri@bau.edu.tr adresine e-mail yoluyla 

bildirebilirler veya Beşiktaş kampüsündeki kayıt bürolarına gelerek bu belgelerini kayıt 

alanındaki Hazırlık Okulu masalarına teslim edebilirler.  

Online kayıt olan öğrencilerin online kayıt sırasında yazdıkları e-posta adresine “İngilizce 

Seviye Belirleme Sınavı” giriş bilgileri ile “SAP Fiori Sistemi” ve “BAU e-posta” giriş 

bilgilerini içeren e-posta otomatik olarak gönderilir. 

 

KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Belirtilen tarihler dışında kesin kayıt yapılmayacaktır. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda 

bulunarak veya gerçeğe aykırı belge ile kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri 

yapmaya yetkilidir. Aynı anda örgün iki önlisans veya örgün iki lisans programına kayıtlı 

olunamaz. Bu durumdaki adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini 

kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Kayıt 

dondurmak isteyen öğrencilerden yüz yüze kayıt olmak isteyenlerin kayıt esnasında kayıt 

masasında yer alan kayıt dondurma formunu doldurup, kayıt alanında görevli personele teslim 

etmelidir veya online kayıt yoluyla kayıt yaptıysa kayıt dondurma talebini 

ogrenciisleri@bau.edu.tr adresine iletmelidir.  

YÖK Başkanlığı'nın talimatı gereği, üniversitemiz Öğrenci Cari Hizmetler Direktörlüğü Ödeme 

Ofisi'nden eğitim ücretine dair, kısmen dahi olsa nakit tahsilat kabul edilmeyecektir. Bu durumu 

mailto:ogrenciisleri@bau.edu.tr
mailto:ogrenciisleri@bau.edu.tr
mailto:ogrenciisleri@bau.edu.tr


 

dikkate alarak peşin ödeme yapacakların üniversiteye gelmeden bulundukları yerdeki en yakın 

Denizbank şubesine ( dekontta kayıt yaptıracak öğrencinin adının da belirtildiği) ücretlerini 

yatırmaları gerekir.  Öğrenim ücretleri ve ödeme yöntemleri aşağıda yer almaktadır.  

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

Öğrenim ücretlerimize https://aday.bau.edu.tr/burslar-ve-ucretler/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

** Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş eğitimleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. 

2022-2023 eğitim-öğretim yılında kayıt olan öğrenciler için Uçuş Okulu tarafından belirlenen 

uçuş eğitimi ücreti 50.000 EURO + KDV’dir. Zorunlu uçuş eğitim ücreti, Pilotaj lisans 

programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna 

hazırlık sınıfı bitiminden itibaren her öğretim yılı başında eşit taksitler halinde ödenir (50.000 

EURO + KDV / 4 eşit taksit). ÖSYM tam burslu öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti üniversitemiz 

tarafından karşılanacaktır.  

ÖDEME YÖNTEMLERİ  

KREDİ KARTI İLE ÖDEME: Limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli taksit özelliğine 

sahip anlaşmalı olduğumuz bankaların kredi kartlarıyla Beşiktaş Kampüsünde ya da 

https://eodeme.bahcesehir.edu.tr internet adresinden kredi kartı ile peşin veya taksitli 

ödeyebilirsiniz.  

Kredi Kartı ile taksitli ödeme yapılabilen kartlar: Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, İş 

Bankası, Denizbank, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi kartları veya diğer 

bankaların Bonus, Maximum, Axess  ve World Vada özelliğine sahip kredi kartları 

DENİZBANK ile: Herhangi bir Denizbank şubesine öğrencinin T. C. Kimlik Numaranızı 

ibraz ederek peşin, eğitim kredisi kullanarak veya Kredili Mevduat Hesabı (KMH) 

tanımlatarak 10 taksitte ödeyebilirsiniz. Taksitle ödeme sözleşmesini yapacak kişinin en 

yakın Denizbank şubesine gitmesi gerekir.  

(KMH ve Eğitim kredisi için Denizbank Bahçeşehir Üniversitesi şubesinin iletişim 

bilgileri;  

BahcesehirUniversitesiSubesi@denizbank.com ve 0 212 26 0 82 52 ) 

 

Açıklama: Türkiye genelindeki tüm DENİZBANK Şubeleri’ nde işlem yapabilirsiniz. Banka ile 

ödeyeceklerin kayda gelmeden önce en yakın DENİZBANK Şubesi’nde tamamlanması bekleme 

süresini azaltacağından yararlı olacaktır. Başka bir bankadan peşin ücreti EFT yoluyla ödemek 

isterseniz, gönderinin yapılacağı bankaya:                         

    Alıcı Adı: Bahçeşehir Üniversitesi  

                                        Alıcı Banka: Denizbank  

                                        Alıcı Şube: Surdışı Ticari Merkez Şubesi (4510) 

                                        Açıklama: Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ile Adı ve Soyadı 

https://aday.bau.edu.tr/burslar-ve-ucretler/
https://eodeme.bahcesehir.edu.tr/
mailto:BahcesehirUniversitesiSubesi@denizbank.com


 

bilgilerini içeren talimat vermeniz gerekmektedir. Başka bankadan taksitle ücret havalesi kabul 

edilmemektedir. Ödemenizi yaptıktan sonra alacağınız makbuzu veya banka dekontunu da 

belgelerinize ekleyerek Güney Kampüsü’nde (Beşiktaş) yer alan Öğrenci İşleri bürosunda kesin 

kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.  

 

Ödeme Bilgileri İle İlgili Detaylı Bilgi ve İletişim için;  

• Tel: 444 28 64 

 

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI VE İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI: 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu İngilizce) 

programlara yerleşmiş öğrencilerimizden, bölüm derslerine başlayabilmeleri için İngilizce 

Hazırlık Programı’ndan muaf olmaları veya İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlama 

şartı aranır. İlk kez kayıt yaptıran öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu 

İngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimiz ile Hazırlık Programında isteğe bağlı öğrenim 

görmek isteyen öğrencimizin kayıt sırasında kendilerine bildirilen gün ve saatte verilecek İngilizce 

Seviye Belirleme Sınavı’na girmesi gerekmektedir. Seviye Belirleme Sınavı, bu sınavdan başarılı 

olma ve İngilizce Yeterlik (Hazırlık Atlama) Sınavı’na girme koşulları hakkında bilgiler ve 

öğrencilerimizin izlemesi gereken süreç, aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. İngilizce Hazırlık 

Programı hakkındaki diğer sorularınıza Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web 

Sitesi “Sıkça Sorulan Sorular” alt linkinde yanıt bulabilirsiniz.  

Bahçeşehir Üniversitesi 2022–2023 Akademik Yılı Seviye Belirleme Sınavı 7 Eylül 2022 

Çarşamba günü saat 10.00-11.15 saatleri arası YÜZYÜZE olarak Beşiktaş Güney ve Kuzey 

kampüsleri ile Kemerburgaz’da bulunan BAU Future Kampüste gerçekleştirilecektir. Seviye 

Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net yapan öğrenciler başarılı sayılıp İngilizce Yeterlik 

Sınavı’na girmeye hak kazanacaklardır. İngilizce Yeterlik sınavı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 

Beşiktaş Güney ve Kuzey kampüsleri ile Kemerburgaz’da bulunan BAU Future Kampüste 

YÜZYÜZE yapılacaktır.  

SEVİYE BELİRLEME SINAVI’NA GİRECEK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!  

Bahçeşehir Üniversitesi, 2022–2023 Akademik Yılı Seviye Belirleme Sınavı tüm yeni kayıt T.C. 

vatandaşı öğrenciler ve uluslararası öğrenciler için 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 10.00-11.15 

arası YÜZYÜZE olarak gerçekleştirilecektir. 

Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi ve okuma bölümlerinden oluşacaktır 

(İngilizce Seviye Belirleme Sınavı soru örneklerine Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Web Sitesi “Örnek Sınavlar” alt linkinden ulaşılabilir).  

Seviye Belirleme Sınavı’nda çoktan seçmeli bölümde 4 (dört) yanlış bir doğruyu 

GÖTÜRECEKTİR.  



 

Seviye Belirleme Sınav sonucunuzu 10 Eylül 2022 Cumartesi günü akşamı Bahçeşehir 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek 

öğrenebilirsiniz.  

Seviye Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net yapan öğrenciler, 12 Eylül 2022 Pazartesi 

günü Beşiktaş Güney ve Kuzey kampüsleri ile Kemerburgaz BAU Future Kampüste YÜZYÜZE 

yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanacaklardır.  

Seviye Belirleme Sınavı’nda 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce 

Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara 

yerleştirilir. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı öğrencileri 3 Ekim 2022 Pazartesi 

günü, ilan edilen yerleşkelerinde öğrenimlerine başlayacaklardır.  

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI’NA GİRECEK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!  

Öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olup Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri 

için Yeterlik Sınavı’ndan en az %60 puanlık başarı göstermeleri gerekmektedir. Bu oran İngilizce 

Öğretmenliği Bölümü ve Tıp Fakültesi öğrencileri için %80; Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi 

öğrencileri içinse %70 olarak belirlenmiştir.  

12 Eylül 2022 Pazartesi günü YÜZYÜZE yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü 

olmak üzere 2 bölümden oluşur. Sınavın yazılı bölümü saat 9:00-12:40 saatleri arasında Beşiktaş 

Güney ve Kuzey kampüsleri ile Kemerburgaz BAU Future Kampüste; sözlü (speaking) bölümü 

ise, öğrencilere verilen 15’er dakikalık randevu esasına göre aynı gün saat 13:30-17.30 saatleri 

arasında yine YÜZYÜZE olarak yapılacaktır. (NOT: Öğrenciler YÜZYÜZE yapılacak olan yazılı 

sınava hangi sınav salonunda gireceklerini ve aynı gün YÜZYÜZE yapılacak olan sözlü sınav için 

kendilerine verilen randevu saatlerini ve sınav yerlerini Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Web Sitesi “Duyuru ve Haberler” alt linkinden öğrenebilirler).  

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVININ KAPSAMI şöyledir:  

Yazılı Sınav: Okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme ve yazma yetilerini ölçer.  

Sözlü Sınav: Konuşma yetisini ölçer.  

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda 4 yanlış 1 doğruyu GÖTÜRMEZ.  

İngilizce Yeterlik Sınav sonucunu 15 Eylül 2022 Perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı 

Diller Yüksekokulu Web Sitesi “Duyurular ve Haberler” alt linkinden öğrenebilirsiniz.  

 

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME VE YETERLİK SINAVI’NA GİRECEK 

ÖĞRENCİLERİN UYMALARI GEREKEN KURALLAR  



 

• Seviye Belirleme Sınavı’na girecek öğrencilerin, kayıt sırasında kendilerine verilen 

“Öğrenci Kimlik Kartlarını (kimlik kartı verilmemişse nüfus cüzdanı/pasaport)” sınav öncesinde 

hazır bulundurmaları gerekmektedir. Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olup Yeterlik Sınavı’na 

girecek öğrenciler ise yine öğrenci kimlik kartları (kimlik kartı verilmemişse nüfus 

cüzdanı/pasaport) ile sınav saatinden 30 dakika önce sınava girecekleri yerleşkelerinde hazır 

bulunmaları gerekmektedir.  

• Sınav salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılan öğrenciler kendileri için ayrılan 

koltuklara oturacaklardır.  

• İngilizce Yeterlik Sınav (Yazılı) süresi 3 (üç) saattir. Bu süre içerisinde öğrencilerin sigara 

içme, tuvalet vs. gibi sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelmelerine izin verilmeyecektir. Bu 

nedenle sınav başlamadan önce öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilir.  

• Öğrencilerin, sınav salonunda cep telefonlarını ve akıllı saatlerini yanlarında 

bulundurmaları yasaktır.  

• Kâğıt üzerinde yapılan tüm sınavlarda sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yasaktır. 

Öğrencilerin sınav araç gereçleri (kurşun kalem, silgi, kalemtıraş) yanlarında olmak suretiyle 

sınava girmeleri gerekmektedir.  

• Öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri ve sınav sorularına verecekleri yanıtlarını “Optik 

Form” a yazacaklardır. Sınav salon görevlisinin talimatlarını takip ederek, sizden istenen bilgileri 

dikkatlice doldurunuz.  

• Optik formun ardından öğrencilere “Soru Kitapçığı” verilecektir. Öğrenciler, kitapçık 

üzerinde yazılan ve öğrencilerin adı-soyadı ve öğrenci kimlik numarası ve soru kitapçığı türünü 

yazan bölümleri doldurmaları gerekmektedir. Özellikle soru kitapçığı türünü (A ya da B) doğru 

yazdığınızdan emin olunuz. Optik Form üzerindeki eksik bilgi ve yanlış işaretlemeden doğacak 

sorunlar sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Sınav sorularının yanıtları Optik Form 

üzerine işaretlenecektir.  

• Sınav sırasında kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavı geçersiz 

kabul edilir.  

• Sınav salonu görevlilerince sınav başlamadan yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi 

zorunludur. Sınav süresinde sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve 

bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

• Öğrenciler, sınav süresi dolduğunda Optik Form ve Soru Kitapçıklarını sınav salon 

görevlisine teslim etmek zorundadırlar.  

• Öğrencilerin sınav sırasında sınava giriş listesine imza atmaları gerekmektedir. İmza 

atmadan çıktıkları takdirde sınavları geçersiz sayılacaktır.  



 

• Sınav yeri, tarihi, sonuçları hakkındaki bilgilere Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Web Sitesi “Duyuru ve Haberler” alt linkinden ulaşabilirsiniz.  

İngilizce Seviye Belirleme ve İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili Detaylı Bilgi ve İletişim için:    

BAU Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Ofisi 

• e-mail: info@sfl.bau.edu.tr 

• https://bau.edu.tr/akademik/12568-yabanci-diller-yuksekokulu 

• Tel. No: 0212 381 07 06 

YURT BAŞVURULARI VE KAYIT İŞLEMİ  

BAU Unihall Öğrenci Yurtlarına kayıt işlemleri, 22 - 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında 

https://panda.bau.edu.tr/yurt/yurtbasvuru/login linki üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.  

Kayıt döneminde (Beşiktaş) Güney Kampüsünde (adres bilgisi kılavuzun son sayfasındadır) 

düzenlenen kayıt alanlarında 22 - 26 Ağustos 2022 tarihlerinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında 

BAU Unihall bilgilendirme ve destek standı yer alacaktır. 

1) 2022 – 2023 dönemi için kayıt yaptırmış olmak 

2) BAU Hazırlık sınıfı öğrencisi olmak  

3) İstanbul dışında ikamet ediyor olmak  

4) Fiziksel ve psikolojik sağlık yönünden toplu yerlerde yaşamaya elverişli durumda 

olmak, 

5) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası 

almamak ve kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmamak, 

6) Üniversiteden bir veya daha fazla geçici uzaklaştırma veya kurumdan çıkarma cezası 

almamış olmak, 

7) Yabancı uyruklu öğrenciler için yukarıdaki şartlarla birlikte ikamet tezkeresine sahip 

olmak. 

Dönem başında Üniversiteye kayıt yaptırmayan öğrencilere yurt yerleştirmesi yapılmaz.  

Detaylı bilgiye, unihall.org web adresinden ulaşılabilir. 

“İSTANBUL KART” ve “İSTANBUL SENİN”  

Üniversitemize kesin kayıt yaptırdıktan sonra, İstanbul içinde toplu ulaşımda kullanılan bilet olma 

niteliği olan “İstanbulkart”a https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linkinden başvurunuzu yapabilir, 

dersler başladıktan sonra plastik “İstanbulkart” ınızı Beşiktaş Güney Kampüsünde bulunan Genel 

Öğrenci İşlemleri Biriminden teslim alabilirsiniz.  

mailto:info@sfl.bau.edu.tr
https://bau.edu.tr/akademik/12568-yabanci-diller-yuksekokulu
https://panda.bau.edu.tr/yurt/yurtbasvuru/login
https://bireysel.istanbulkart.istanbul/


 

“İstanbul Senin” uygulaması, İstanbul halkının ihtiyaç duyacağı tüm hizmetlere kolayca 

ulaşabileceği yeni nesil bir akıllı şehir uygulamasıdır.  “İstanbul Senin” 

i uygulama mağazalarından indirdiğinizde herhangi bir üyelik oluşturmadan kullanabilirsiniz. 

İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, ‘İstanbul 

Senin’deki dijital İstanbul Kart sayesinde, plastik İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına 

gerek olmadan seyahat edebiliyor. Yanında cüzdanı olmayan  yurttaşlar cep telefonunun içindeki 

Göster Geç özelliği ile toplu taşımadan yararlanabiliyor. 
 

AKADEMİK TAKVİM 

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2022-2023 Yılı Akademik Takvimine www.bahcesehir.edu.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz. Akademik takvimi öğreniminiz süresince takip etmeniz yararlı 

olacaktır. 

ULAŞIM VE İLETİŞİM 

BAU Adres: Çırağan Caddesi 

Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 – 6, 34353 Beşiktaş, 

İSTANBUL / TÜRKİYE 

Çözüm Merkezi: 444 2864 (BUNİ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


