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T.C. 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARI ĠÇĠN  

ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ BAġVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESĠ 
 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ön 

lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci adaylarının başvuruları ile kayıt ve kabul 

koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ön lisans ve 

lisans programlarına uluslararası öğrenci adaylarının başvuruları ile kayıt ve kabul koşullarına 

ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 6. ve 7. Maddeleri 

ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/1/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 

13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında değiştirilen Yurtdışından 

Öğrenci Kabulüne ilişkin Esaslar ve değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen: 

a) Aday: Yurt dışından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde ön lisans/lisans 

düzeyinde öğrenim görmek veya Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavına girmek isteyen 

öğrenciyi, 

b) Akademik takvim: Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru sürecini gösteren takvimi,  

c)Akademik yıl: Eğitim-öğretim yılını, 

ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 

d) Mavi kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk 

vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde 

kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların 

Kullanılmasına İlişkin Belgeyi, 

e) ÖİDB: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

 f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

g) Program: Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokula bağlı programı, 

ğ) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

h) RTEÜ TÖMER: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

ı) RTEÜ-UÖS: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme 

Sınavını, 

i) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, 

j) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini, 

k) UÖKK: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve 

Kayıt Komisyonunu,  
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l) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Yönetim 

Kurulunu 

 

ifade eder. 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kontenjanlar, BaĢvuru, Kabul ve Kayıt ġartları 

        

        Kontenjanlar 

         MADDE 5 – (1) Uluslararası öğrenci kontenjanları; öğrenci kabul etmek isteyen fakülte, 

yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu 

tarafından karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.  

 (2) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 

Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, boş 

kalan kontenjanlar Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla diğer program kontenjanlarına 

aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine ise ancak Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu kararı ile kontenjan aktarımı yapılabilir. 

 

BaĢvurma hakkına sahip adaylar  

MADDE 6 – (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla 

adaylardan; 

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 Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin 

Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, [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’nu incelemelerinde yarar 

bulunmaktadır.] 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

ç) 1- 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),  

2- 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında 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), 

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) 

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. 
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BaĢvuru hakkına sahip olmayanlar  

MADDE 7 – (1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya 

KKTC’de tamamlayanların, 

(2) 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), 

(3) 6 ıncı maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. 

olan çift uyrukluların, (6. Maddenin 1 inci fıkrasının (ç) numaralı bendindeki şartları 

sağlayanlar hariç)  

(4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. 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), 

(5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6 ıncı maddenin 1 inci fıkrasının 

(b) numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları 

kabul edilmez. 

 

BaĢvuru süreci 

MADDE 8 – (1) Uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri akademik 

takvimi ÖİDB tarafından hazırlanır ve ilan edilir. 

(2) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitemiz internet 

sayfasında duyurulur. Adaylar başvurularını, başvuru duyurusunda belirtilen belgelerle 

birlikte eksiksiz olarak ve duyuruda belirtilen yöntemle yapmak zorundadırlar. 

(3) Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik/yanlış belge ile yapılan başvurular 

geçersiz sayılır. 

         (4) ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda özel koşulu bulunan programa başvuran adayların, başvurulan programın 

belirtilen koşullarını sağlamaları gerekmektedir. 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı 

MADDE 9 – (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından her yıl Rektörlükçe 

belirlenen tarihte, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için “Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜ-UÖS)” yapılır. 

 (2) RTEÜ-UÖS, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi tarafından 

yürütülür. 

 (3) RTEÜ-UÖS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir. 

 

Sınavlar ve geçerlik süreleri  

MADDE 10 – (1) Başvuruda, Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme 

ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki Ek Tablo 1’de yer alan sınavlar kabul edilir. 

(2) Ek Tablo 1’de yer alan sınavlardan lise bitirme sınavları statüsünde olan (Abitur, 

International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama 

yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, GAOKO vs.) 

geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır. 

(3) RTEÜ-UÖS ve Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan Uluslararası 

Öğrenci Seçme Sınavları sonuç belgeleri, sınav tarihini izleyen iki akademik yılı için 

geçerlidir. 
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Uluslararası öğrenci kabul komisyonunu 

MADDE 11 – (1) Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirme, 

programlara yerleştirme ve yapılacak itirazları değerlendirme gibi işlemleri UÖKK tarafından 

yürütülür. UÖKK’nun çalışmaları ile ilgili sekretarya görevini ise Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı yürütür. 

(2) UÖKK, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı 

başkanlığında Rektör tarafından görevlendirilen dört asıl ve dört yedek Öğretim Elemanından 

oluşur. Komisyon 3 yıl süreyle görev yapar.  Ayrılan komisyon üyesi yerine kalan süreyi 

tamamlamak üzere aynı usulle yeni görevlendirme yapılır. 

 

Değerlendirme ve yerleĢtirme 

MADDE 12 – (1) UÖKK, Ek Tablo 1’de yer alan sınavların puanlarını 100’lük sisteme 

dönüştürerek yerleştirme puanını hesaplar. 

(2) Yerleştirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Yerleştirme 

puanlarında eşitlik olması halinde öncelikle lise mezuniyet tarihi en yakın olan, yine de eşitlik 

olması halinde daha sonra yaşı küçük olan aday dikkate alınır. 

(3) Aday, yerleşmek istediği programlardan en fazla dört tanesini tercih edebilir. 

UÖKK,  adayların tercih sıralarını dikkate alarak belirlenen yerleştirme puanına göre sadece 

bir programa yerleştirme işlemini yapar. Yerleştirme işlemleri sonucunda asil ve yedek listeler 

oluşturulur. 

(4) Programlara yerleştirme öncelikle RTEÜ-UÖS puanları dikkate alınarak yapılır. 

Yapılacak yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlara başvuran adaylardan sırasıyla diğer 

Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ve 10 uncu Maddede belirtilen 

diğer sınavlardan alınan puanlar dikkate alınarak yerleştirme yapılır. Üniversite giriş sınavı 

statüsünde olan TQDK, SAT, ACT, GAOKO sınav puanları diğer Üniversitelerin yaptıkları 

Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile birlikte değerlendirilir. 

 (5) Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine yerleşebilmek için adayın yerleşme 

puanının 100 puan üzerinden en az 85 puan olması gerekmektedir. Bu programlara sadece 

RTEÜ-UÖS ve diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile öğrenci 

kabul edilir. 

(6) Bir programa kabul edilecek aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, mevcut program 

kontenjanının % 20’sini geçemez. Kontenjanların boş kalması halinde bu baraj uygulanmaz. 

(7) Kayıt olmayan, boş kalan ya da kayıt sildirmelerle boşalan kontenjanlar için; 

  a) Mevcut başvurular içerisinden hiçbir programa yerleşmemiş adaylar arasından tekrar 

yerleştirme yapılabilir. Yerleştirme işlemi bu Yönergenin 12 inci maddesine göre UÖKK 

tarafından yapılır. 

  b) Yeniden ek yerleştirme işlemi yapılıp yapılmaması Üniversite Senatosu’nun 

takdirindedir.  

         (8) Öğretmenlik, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarına başvurularda;  

a) Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri 

Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybeden adaylar, 

b) Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu 

belgeleyen adaylar,  

  c) Yabancı uyruklu iken sonradan T.C. uyruğuna geçen ve bu durumdaki çift 

uyruklular hariç 1/2/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek 

ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise 

eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri 
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T.C olan çift uyruklu ve T.C. uyruğunda bulunan adaylar, ilgili program kontenjanlarının 

%10’unu geçmeyecek şekilde yerleştirilir. 

 

Özel yetenek sınavı 

MADDE 13 – (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuracak 

adayların başvuru için Ek Tablo 1’de belirtilen sınavların birinden geçerli sınav puanına sahip 

olmaları zorunludur.  

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların 

değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu programların belirleyecekleri tarihlerde kendi 

esas ve usulleri gereğince yapılır. 

 

Sonuçların duyurulması 

MADDE 14 – (1) Adayların yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında ilan 

edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. 

 (2) Üniversitemize kabul edilen adayların; başvuru sayfalarından temin edecekleri 

kabul mektubu ile T.C. Temsilciliklerine başvurarak öğrenim vizesi almaları gerekir. 

 

Kayıt  

MADDE 15 – (1) Kayıtlar, Üniversitenin web sayfasında yayınlanan ilanda belirtildiği 

şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

yapılır. İlgili tarihlerde kayıt işlemini yapmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıtlar 

sonucunda boş kalan kontenjan kadar sıralı listeden yedek aday ilan edilebilir. 

 (2) Üniversiteye kesin kayıt için gerekli belgeler, bazı programlara kayıt için gerekli 

sağlık raporu ve benzeri özel koşullar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. 

 (3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış 

olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları 

yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.  Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında 

gerekli yasal işlemler başlatılır. 

 

Eğitim-öğretim  

MADDE 16 – (1) Uluslararası öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 

ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. 

 

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi belgesi  

MADDE 17 – (1) Yurt dışından kabul edilecek veya uluslararası öğrencilerden 

Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak 

kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır. 

(2) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimleri süresince giderlerini 

karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik maddi bir güvence belgesi sunmaları 

gerekir.  

 

Türkçe yeterlik  

MADDE 18 – (1) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri 

için Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe yeterlik düzeyleri Tablo 2’de 

belirtilmektedir:  
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Tablo.2 RTEÜ Türkçe Yeterlik Sınavı Düzeyleri ve Baremi 

 

          (2) RTEÜ TÖMER’in “RTEÜ Türkçe Dil Yeterlik Sınavı”ndan, YÖK tarafından kabul 

edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve 

geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)”ndan düzey karşılığı C1, C2 

puanına sahip olan adaylar öğrenimlerine başlar. 

(3) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi A1, A2, B1 ve B2 olan 

öğrenciler, Türkçe eğitimini RTEÜ TÖMER Programında veya diğer devlet üniversitelerinin 

TÖMER Programlarında almak üzere bir yıl süreyle izinli sayılırlar. Bu süre zarfında Türkçe 

düzeyi bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre yeterli olan öğrenciler yerleştikleri 

programda öğrenimlerine başlarlar. Türkçe dil düzeyi yeterli olmayan öğrencilere bir yıl daha 

ek süre verilir. Ek süre sonunda Türkçe dil düzeyinin yeterli olduğunu belgeleyemeyenlerin 

UÖKK kararı ile Üniversiteden ilişiği kesilir.  

(4) Öğrenciler, Türkçe dil yeterlilik belgelerini akademik takvimde belirtilen ders 

kayıtlanma tarihlerinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmakla yükümlüdürler.  

(5) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir 

lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. 

 

Yabancı dil hazırlık eğitimi  

Madde 19 - (1) Üniversitemizin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi bulunan 

Bölüm/Programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar için yürürlükteki “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uygulanır. 

          (2) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık eğitiminin toplam süresi azami iki yıldır. İkinci yılın 

sonunda dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı silinir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 
 

Sağlık sigortası, konaklama ve barınma 

MADDE 20 – (1) Uluslararası öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından 

yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır. 

(2)Yabancı devlet vatandaşı öğrenci statüsünde ilk kez öğrenimine başlayan öğrenci 

Üniversitemize ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen 

başvurarak “Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri”ni yaptırmakla yükümlüdür.  

(3) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin konaklama ve barınma işlemleri 

kendilerine ait olup, üniversitenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

Puan 

Aralıkları  

Türkçe Dil 

Yeterlilik Düzeyleri  
AÇIKLAMA 

90-100 C2 C1, C2 düzeyi puanı olan adayların Türkçe düzeyi yeterlidir,  ön 

lisans/lisans öğrenime öğrenimine başlanabileceğini ifade eder. 70-89 C1 

60-69 B2 A1, A2, B1, B2 düzeyi puanı olan adayların Türkçe düzeyleri 

yetersizdir. Bu maddenin 3 üncü fıkrasına göre Türkçe düzeyi 

yeterli seviyeye geldikten sonra ön lisans/lisans öğrenimine 

başlanabileceğini ifade eder.  

50-59 B1 

40-49 A2 

0-39 A1 



22 Haziran 2018 Cuma   RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ                Sayı:117 

YÖNERGE 
 

 

 

Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri  

Madde 21 - (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan 

uluslararası öğrenciler; 

a) Türk kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla, 

b) Şahsi ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına 15 gün içinde bildirmekle, 

c) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde 

yazılı sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek 

kaydıyla, il göç idaresinden yenisini almakla, 

ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda il göç idaresine 

müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, 

d) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu 

değişiklikleri 48 saat içinde hem ayrıldıkları hem naklettikleri yerlerin il göç idarelerine 

bildirmekle yükümlüdürler. 

 
 Tebligat 

MADDE 22 - (1) Adaylara yapılacak her türlü tebligat, başvuru/kayıt esnasında 

bildirdikleri adrese yazılı olarak veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle 

yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin var 

olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. 

 

Hüküm bulunmayan haller  

Madde 23 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, 

Yükseköğretim Kurulu kararları, genelgeleri ve senato kararları hükümlerine göre işlem 

yapılır. 

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat  

Madde 24 - (1) 18.03.2015 tarih ve 85 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci 

Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük  

Madde 25 - (1) Bu Yönerge, Senatonun kabulü sonrası Yükseköğretim Kurulunun onay 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 26 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 
Yönergenin Kabul edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun  

Tarihi Sayısı 

22/06/2018 117 

                    Yönergede DeğiĢiklik Yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun    

                                   Tarihi                                                                                Sayısı 

10/03/2020 141 



22 Haziran 2018 Cuma   RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ                Sayı:117 

YÖNERGE 
 

 

 

                    Yönergede DeğiĢiklik Yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun    

                       Tarihi                                                                                Sayısı  

 
                 15/05/2020 

 
                               145 

                      Yönergede DeğiĢiklik Yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun    

                       Tarihi                                                                                Sayısı  

 
                 25/06/2021 

 
                               163 
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Ek. Tablo 1 – Sınavlar ve baĢarı Ģartları 

 Ülke / Sınav Adı  En düĢük – En yüksek puan Sınav Türü ve Geçerlilik Süresi  

Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜ-UÖS) 
Ön Lisans – Lisans programları için en az 40 / 100 2 Yıl geçerli 

Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan 
Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavları 

(Doğrulama kodu olmayan üniversitelerin sınav sonuç 

belgeleri geçersizdir.) 

Ön Lisans - Lisans programları için en az 50  2 Yıl geçerli 

ACT American College Test 
Matematik (Math) ve Fen (science reasoning) 

 alanlarında toplam en az 21 / 36  
 Üniversite giriş sınavı  (2 yıl geçerli)  

Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş Sınavı  

(Gaokao)  
En az 500/ 750 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)  

SAT (Scholastic Aptitude Test-Reasoning) 

“SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical 

Reading" testlerinden Matematik puanı 600 olmak 
üzere 1600 üzerinden en az 1100 toplam 

Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)  

Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı 
(KONKUR)  

Üniversiteye giriş sınavından en az 600 / 800   Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)  

Azerbaycan Üniversite Giriş sınavı (TQDK)  
TQDK tarafından yapılan merkezi 

üniversite giriş sınavından en az 500/700 
Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) 

ABITUR  (Almanya) En az 4/1 Lise bitirme sınavı süresiz  

GCE (A Level) Sınavı 
En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere  

en az 2 konuda A seviyesi   
Lise bitirme sınavı süresiz  

Uluslararası Bakalorya Diploması  Diploma notu en az 28 / 42   Lise bitirme sınavı süresiz  

Fas Bakaloryası Lise bitirme sınavlarından en az 12 / 20  Lise bitirme sınavı süresiz  

Fransız Bakaloryası Lise bitirme sınavlarından en az 12 /20 Lise bitirme sınavı süresiz  

İran Lise Bitirme Sınavı Lise Bitirme Sınavından en az 12/20  Lise bitirme sınavı süresiz  

Irak Lise Bitirme Sınavı Lise Bitirme Sınavından en az 60/ 100  Lise bitirme sınavı süresiz  

Libya Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı 
Lise bitirme sınavından başvurulan programla 

ilgili dalda en az 60/100  
Lise bitirme sınavı süresiz  

Mısır Merkezi Lise Bitirme Sınavı                                         

(Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma) 
Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100  Lise bitirme sınavı süresiz  

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar  Lise Bitirme-diploma notu en az 60 /100  Lise bitirme sınavı süresiz  

Pakistan Lise Bitirme Diploması  Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100  Lise bitirme sınavı süresiz  

Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya 

(baccalaureate) sınavı 

Fen dalında (scientific stream)en az 185 / 240,  

Sosyal dalda en az 170/240 
Lise bitirme sınavı süresiz  

Suudi Arabistan Al Shahada-Al Tahanawiyya Al-

Amma 
Lise Bitirme Sınavından  en az 60 / 100  Lise bitirme sınavı süresiz  

Yemen General Secondary Education Certificate Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100  Lise bitirme sınavı süresiz  

Diğer (Listede belirtilmeyen ülkelerdeki Ulusal 

Bitirme Sınavları/Üniversiteye Giriş Sınavları ) 

Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu 

değerlendirir  
 

 


