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2016-RTEÜYÖS KILAVUZU
      

BAŞVURU TAKVİMİ  
Başvuru Tarihi 29 Nisan-16 Mayıs 2016
RTEÜYÖS Sınav Tarihi  29 Mayıs 2016
Sınav Sonuçları *
Tercih İşlemleri *
Özel Yetenek Sınavı   *
Yerleştirme Sonuçları   *
Kesin Kayıt *
Boş Kontenjanların İlanı *
Yedek Kayıt *
Sınav/Başvuru Ücreti  50 USD (Elli ABD Doları), 50 Avro (Elli Avro) ya 

da 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası)      
Banka Adı Ziraat Bankası

Recep Tayyip Erdogan Universitesi Şubesi 
SWIFT Kodu TCZBTR2A
Hesap/IBAN No ($)

Hesap/IBAN No  (Euro)

Hesap/IBAN No (TL)

USD - TR6000 0100 2313 5170 4403 5011

EUR - TR7600 0100 2313 5170 4403 5014

TL    - TR8200 0100 2313 5170 4403 5003
Alıcı İsmi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesi
İletişim Tel: +90 464 223 6126 (Dâhili 4259)

Faks: (+90) 464 223 6126 

E-posta: iso@erdogan.edu.tr 

E-posta: oidb@erdogan.edu.tr

Web: http://erdogan.edu.tr/iso
Adres T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 

Zihni Derin Yerleşkesi

Öğrenci İsleri Daire Başkanlığı 

53100/RİZE TÜRKİYE
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* Senato Kararından Sonra Tarihler Eklenecektir.



RECEP TAYYİP

ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ



YEŞİLİN 
İÇİNDE
BİR
ÜNİVER-
SİTE
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1.1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTE-
ÜYÖS), üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya uluslararası 
öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. 
Bu sınav, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından yapılmaktadır. 
Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından da lisans ve ön lisans program-
larına öğrenci kabulü için kullanılabilir. RTEÜYÖS 29 Mayıs 2016 tarihinde saat 
10:00’da yapılacaktır.

1.2. Bu kılavuz, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı için Recep Tayyip Erdoğan Üni-
versitesinde veya RTEÜYÖS sonucunu kabul eden Türkiye’deki diğer üniversi-
telerde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen uluslararası öğrenci adayların 
uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. RTEÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 1 yıldır.

1.4. Sınava başvurular 29 Nisan-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında internet üzerinden 
yapılacaktır.

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

1.6. RTEÜYÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya ön lisans düzeyinde öğ-

renim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup bir yükseköğretim ku-
rumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü 
öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmaz. 

1.7. RTEÜ, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlem-
leriyle ilgilenmez.

1.8. Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini ya-
tırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu kurallara uymadığı için geçersiz 
sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıka-
rılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerek-
tirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru 
ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. 

1.9. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe gi-
rebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, RTEU 
Üniversite Yönetim Kurulu ve RTEU Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde 
değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, RTEU tarafından saptanır. Bu kılavuz-
da belirtilmeyen durumlar için RTEU Senatosu tarafından verilen kararlara göre 
işlem yapılır.

GENEL BİLGİLER,
TEMEL İLKE VE KURALLAR



sa
yf

a 6
2.1. Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları 

koşuluyla, 

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığın-
dan çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde 
kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı 
Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyen-
lerin, (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 incele-
melerinde yarar bulunmaktadır.)

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

d) 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 dâhil),

 e) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayla-
rın 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 dâhil), 

f) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 
(lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 ta-
rihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları ka-
bul edilir. 

2.2. Adaylardan; 

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 lisele-
rinde 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), 

BAŞVURU KOŞULLARI



c) 2.1 maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (2.1. 
maddesinin d numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

d) 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), 

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini 
gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift 
uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Bu kılavuzun Başvuru Koşulları başlıklı 2.2 maddesinin bentlerinde belirtilen durumda 
olan adaylar sınava girseler bile tespit edildiğinde sınavları geçersiz sayılır.
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3.1.Tüm adaylar yos.erdogan.edu.tr sitesinde yer alan adımları takip ederek 
başvurularını tamamlamalıdırlar. Başvurular yalnızca internet üzerin-
den yapılacaktır. 

3.2. Aday başvuru formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak 
sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Kimlik ile ilgili bilgi alan-
larına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapıl-
madan girilmelidir.

3.3. Aday başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama 
aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav 
sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, 
adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son altı ay içinde çekil-
miş olmalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede 
güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayacağı göz önünde tutulmalı-
dır.

3.4. Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sı-
navda hem de adayın RTEÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün iş-
lemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır. 

3.5.  Aday numarası verildikten sonra, RTEÜ ile yapılacak her türlü yazış-
mada “Aday Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası be-
lirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

3.6. Sınav Ücretinin Yatırılması

3.6.1. Adayın, Başvuru Sistemi üzerinden sınava başvurabilmesi için öncelikle 
başvuru ücretinin aşağıdaki bilgilerle ödenmesi gerekir:

a) USD - TR6000 0100 2313 5170 4403 5011

     EUR - TR7600 0100 2313 5170 4403 5014

     TL    - TR8200 0100 2313 5170 4403 5003

b) Alıcı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Mü-
dürlüğü
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İŞLEMLERİ
BAŞVURU c) Tutar: 50 USD (Elli ABD Doları), 50 Avro (Elli Avro) ya da 150 TL (Yüz 

Elli Türk Lirası) 

d) Açıklama: Aday ID No-Adı-Soyadı-RTEÜYÖS

Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız!

e) Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi; SWIFT Kodu: TCZBTR2A

f) Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi; Banka: Ziraat Bankası

Recep Tayyip Erdogan Universitesi Şubesi 

3.6.2. Adaylar, başvuru ücretini Türkiye içinden herhangi bir banka şubesinden 
yatırabilirler.

3.6.3. Yurt Dışından sınava başvuracak adaylar, başvuru ücretini muhabir bir 
banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabilirler.

3.6.4. Yurt içinden ve yurt dışından başvuru ücreti yatıracak adayların dikkat 
edeceği hususlar:



a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvuru ve başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki 
ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.

b) Bankanın masraf olarak alacağı para başvuru ücretinin dışında hesaplanmalıdır.

c)  Başvuru ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz.

d) Başvuru ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan 
ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

3.6.5. Başvuru ücreti ödendikten sonra başvuru sistemi üzerinden ilgili alana dekont tarihinin girilmesi gerekmektedir. 

3.6.6. Başvurusu onaylanan adayların başvuru işlemi kabul edilmiştir. Başvurunun onaylanmaması durumunda aday e-posta ile bilgilendirilir. Başvuru sürecinde adayın 
e-posta kutusunu takip etmesi önemlidir.

3.6.7. Başvurusu onaylanan ve sınava girmeye hak kazanan adaylara sınava girecekleri sınav salonlarını da içeren sınav giriş belgeleri ......................* tarihleri arasında mail 
yoluyla iletilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
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* Senato Kararından Sonra Tarihler Eklenecektir.



4.1.Adayların başvuruları RTEÜ tarafından incelenir. Bu incelemede, bilgilerin 
tamam olup olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin 
tespiti yapılır. İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye 
hak kazanan adayların sistemde kayıtlı e-posta adreslerine e-posta gönderilir. 
Adayların daha sonra kendilerine daha önce verilmiş aday numarası ile Sına-
va Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında 
bulundurmaları zorunludur. Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği 
bina ve salon belirtilecektir.

4.2.Adaylar RTEÜYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerin-
deki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. RTEÜ, adayların sınava 
giriş için izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında 
sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

SINAVA
ÇAĞRI
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5.1. RTEÜYÖS 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 10:00’da yapılacaktır.

5.2. Sınava girerken adayların pasaportlarını ve sınav giriş belgelerini yanlarında 
bulundurmaları zorunludur.

5.3. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), sil-
gi, kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulun-
durmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacakla-
rından sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur.

5.4.  Adaylar,  sınav günü,  kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacak-
lardır. Sınav saat 10:00’da başlayacak ve tek oturum şeklinde tamamlanacak-
tır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, 
sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

5.5. RTEÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe ve İngi-
lizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu 80 soruluk bir test olup, genel 
yetenek, sayısal yetenek, akıl yürütme yeteneği, şekil-uzay yeteneği, temel 
matematiksel işlemler ve soyut düşünme yeteneğini ölçmeyi amaçlayan 
sorularından oluşmaktadır. Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya 
alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Bu sınavın süresi 100 dakikadır. 

5.6. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap 
kâğıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecek-
tir. 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.

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

5.8. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması 
gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar ge-
çersiz sayılacaktır.

SINAV
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5.9. Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru 
için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru 
cevabıdır. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse 
veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen 
cevap yanlış sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim 
etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlen-
dirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenme-
yecektir.



SINAV SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Dört yanlış bir doğruyu götürmeyecektir.

6.2. RTEÜYÖS 100 puan üzerinden değerlendirilir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

7.1. Sınav sonuçları, www.erdogan.edu.tr üzerinden 
ilan edilecektir

7.2. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday 
adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecek ve aday-
ların mail adreslerine gönderilecektir.

RTEÜYÖS TABAN PUANI

8.1. Adayların RTEÜYÖS Testinden en dü-
şük 40 standart puan almaları zorunludur. 
Üniversitemiz önlisans-lisans programları-
na yerleşebilmek için; önlisans programları 
için en az 40, lisans programları için en az 
50 puan alınması gerekmektedir.
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9. YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL - 
ULUSLARARASI SINAVLAR ve TABAN PUANLAR
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YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL - ULUSLARARASI SINAVLAR ve TABAN PUANLAR

Sınav Adı En düşük – En yüksek puan Sınav Türü ve Geçerlilik Süresi

Lisans programları için en az 50 /100
Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı RTEÜÖS Ön Lisans programları için en az 40 / 100 1 Yıl geçerli / Valid for 1 yearRecep Tayyip Erdoğan University International Student Exam RTEÜÖS A minimum of 40 points in total for Associate’s degree (2 years)

A minimum of 50 points in total for graduate’s degree (4years)

Finlandiya Ylioppilastutkinto / Studenteksamen Üniversite giriş sınavından en az 4 / 7 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)
(National Matriculation Examination) University Entrance Exam min 4/7 University Entrance Exam- Valid for 2 years

ABD High School Certificate ABD Lise Bitirme Sınavından en az 70 / 100 Lise bitirme sınavı süresiz
USA Matura Exam min 70/100 Matura Exam - no expire limit

ABITUR Almanya/Finlandiya German /finland en fazla 4/A Maximum 4 diploma grade Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Matematik(Math) ve Fen (science reasoning) Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) University
ACT American College Test alanlarında toplam en az 21 / 36 Science and math, total points a minimum of Entrance Exam (Valid for 2 years) University Entrance

21/36 Exam (Valid for 2 years)
Lisans programları için en az 250 / 350

AFGANİSTAN üniversite Giriş Sınavı (KONKUR) KONKUR General State Ön Lisans programları için en az 200 / 350 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) University
Examination (Afghanistan University Entrance Exam) A minimum of 200 / 350 points in total for Associate’s degree (2 years) Entrance Exam (Valid for 2 years)

A minimum of 250 / 350 points in total for graduate’s degree (4years)
Lisans programlan için en az 6 / 10

Arjantin Bakaloryası Argentina Baccalaureate General Secondary Education Ön Lisans programları için en az 4/10 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Certificate A minimum of 4/10 points in total for Associate’s degree (2 years) school graduation exams

A minimum of 6 / 10 points in total for graduate’s degree (4years)
Lisans programları için en az 6 / 10

ARNAVU TLUK Merkezi Lise Bitirme Sınavı Ön Lisans programlan için en az 4/10 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
(Certificate of Maturity) A minimum of 4/10 points in total for Associate’s degree (2 years) school graduation exams

A minimum of 6 / 10 points in total for graduate’s degree (4years)

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnıs) Avusturya Olgunluk Sınavından en az 4 / 5 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Min 4 / 5 school graduation exams
Lisans programları için en az 400 / 700

AZERBAYCAN üniversite Giriş Sınavı (TQDK) university entrance examination of Ön Lisans programları için en az 250 / 700 Üniversite giriş sınavı
Azerbaijan (TQDK) A minimum of 250 / 700 points in total for Associate’s degree (2 years) (2 yıl geçerli) Entrance Exam (Valid for 2 years)

A minimum of 400 / 700 points in total for graduate’s degree (4years)
Lisans programları için en az 70 / 100

Bahreyn, BAE, Filistin ve Ürdün Merkezi Lise Bitirme Sınavı Tawjihi ön Lisans programları için cn az 60/100 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Matura Diploması A minimum of 60/100 points in total for Associate’s degree (2 years) school graduation exams

A minimum of 70 / 100 points in total for graduate’s degree (4years)
Lisans programları için en az 70 / 100

BANGLADEŞ Lise Bitirme Diploması ön Lisans programları için en az 60 /100 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
(Higher Secondary Certificate -HSC) A minimum of 60 /100 points in total for Associate’s degree (2 years) school graduation exams

A minimum of 70 / 100 points in total for graduate’s degree (4years)
Lisans programları için en az 350 / 600 ,

Beyaz Rusya Merkezi Sınavı Russian National Final School Exam Ön Lisans programları için en az 250 / 600 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
A minimum of 250 / 600 points in total for Associate’s degree (2 years) (Valid for 2 years)
A minimum of 350 / 600 points in total for graduate’s degree (4years)
Lisans programları için en az 3,5 / 5

BOSNA HERSEK Olgunluk Sınavı Ön Lisans programları için en az 2,5/5 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
(Matura) A minimum of 2,5/5 points in total for Associate’s degree (2 years) school graduation exams

A minimum of 3,5 / 5 points in total for graduate’s degree (4years)

Brezilya Üniversite Giriş Sınavı Cetıcadoda Concurso de Segunto Grau / Brezilya lise bitirme sınavından lisans programları için en az 5 /10 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
A minimum of 5 /10 points in total for graduate’s degree (4years) school graduation examsVestibular (ENEM) Min 50/100 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)

Bu sınavlar dışında üniversite tarafından kabul edilen diğer sınavlar Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu değerlendirir
Other exams accepted by the university International Student Acceptance Council evaluates

Cezayir Bakaloryası Baccalaureate of Algeria General Secondary Education Lisans programlan için en az 10 , Ön Lisans programları için en az 8 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for highA minimum of 8 points in total for Associate’s degree (2 years)Certificate school graduation examsA minimum of 10 points in total for graduate’s degree (4years)
Çin Halk Cumhuriyeti'nde Yapılan Üniversite Giriş Sınavı GAOKO en az 480/ 900 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
China university entrance examination GAOKO min 480/ 900 (Valid for 2 years)
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DANİMARKA Lise Bitirme Sınavı DENMARK: Studentereksamen (Student en az 7 / 13 (min) Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Examination), school graduation exams

ENDONEZYA Ujıan Akhır Nasıonal (UAN) en az 40 / 60(min) Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
(Valid for 2 years)

ETİYOPYA Üniversite Giriş Sınavı ETHIOPIA: Ethiopian Higher Education Entrance en az 70/ 100(min) Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Examination EHEEE (Valid for 2 years)

Fas Bakaloryası Baccalaureate of Morocco en az 12 /20(min) Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Filipinler üniversite Yerleştirme Sınavı (PEPT) Philippines Student Placement en az 60 / 100(min) Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Examination (PEPT (Valid for 2 years)

Fransız Bakaloryası (French Baccalaureate) Lise bitirme sınavlarından en az 11 / 20 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

GCE (A LEVEL) SINAVI General Certificate Education En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi 3/5 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
At least two subjects relevant to the program applied- A level 3/5 school graduation exams

Gine Baccalaureat Gine Lise Bitirme Sınavından en az 50 / 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias Y Letras Guatemala Lise Bitirme Sınavından en az 70 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

GÜNEY KORE Yeterlilik Testi (C SAT) South Korea: College Scholastic Ability Test en az 500 / 800(min) Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
(Valid for 2 years)

Hindistan Lise Bitirme Sınavları Higher Secondary Certificate- Indian School
Certificate (ISC) / Intermediate Certificate / Higher School Certificate / Higher Hindistan lise bitirme sınavlarından en az 70 / 100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Secondary Certificate / All India Senior School Certificate / Pre-University course exams school graduation exams
-awarded on completion of Standard XII)
Hollanda VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Lise Sertifikası Hollanda Lise Bitirme Sınavından en az 60/100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
HOLLAND: VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) exams school graduation exams

Irak Al-Edadiyah IRAQ: Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth form baccalaureat Irak Lise Bitirme Sınavından en az 60/ 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

iran'da Lise Bitirme ve Diploma Notu Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for highDIPLOME DEBİRESTAN VE PİŞDANEŞGAHİ IRAN: Diplome Debirestan ve İran Lise Bitirme Sınavından en az 15/20 min high school graduation exams school graduation examsPişdaneşgahi

İspanya Titulo de Bachiller (LOGSE) SPAIN: Spain Titulo de Bachiller (LOGSE) İspanya Lise Bitirme Sınavından en az 60/100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

İsrail Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina İsrail Lise Bitirme Sınavından en az 6 konuda 6 / 10 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

İtalya Diploma di Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria İtalya Lise Bitirme Sınavından en az 60/100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Superiore ve Diploma di Maturitâ school graduation exams

İzlanda Studentsprof from gymnasium İzlanda Lise Bitirme Sınavından en az 6 / 10 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeısho Japonya Lise Bitirme Sınavından en az 3 / 5 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
(Upper Secondary School Leaving Certificate) school graduation exams
KATAR Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for highMerkezi Lise Bitirme Sınavı KATAR Higher Secondary Certificate (Al-Shahada-Al Katar Lise Bitirme Sınavından en az 160 / 240 min high school graduation exams school graduation examsThanawiyya Al-Amma
KAZAKİSTAN Ulusal Üniversite Testi (ENT) Kazakhstan: the Unified National Kazakistan Üniversiteye Giriş Sınavından en az 80 / 120 min University Entrance Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Testing (ENT). Exam (Valid for 2 years)

Kenya Certificate of Secondary Education KCSE Kenya Lise Bitirme Sınavından en az 60/100 (C+) min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

KIRGIZİSTAN National Scholarship Test Kırgızistan Üniversiteye Giriş Sınavından en az 150 /250 min University Entrance Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Exam (Valid for 2 years)
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Kolombiya Bachillerato Kolombiya Üniversiteye Giriş Sınavından en az 50/100 min University Entrance Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Exam (Valid for 2 years)

Kosova DiplomE per kryerjen e shkolles se mesme te larte-gjimnazin / Kosova Kosova lise bitirme sınavından en az 2,5 / 5 veya 50/100 min high school Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithshmc-gjimnazın graduation exams school graduation exams

KUVEYT Merkezi Lise Bitirme Sınavı Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma KUVEYT Lise Bitirme Sınavından tüm derslerde en az 60/ 100 min high school Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
graduation exams in all subjects school graduation exams

Letonya Atestats par visparejo videjo izglıtıbu Letonya Lise Bitirme Sınavından tüm derslerde en az 60/ 100 min high school Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
(Certificate of General Secondary Education) graduation exams in all subjects school graduation exams

LİBYA Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı Libya lise bitirme sınavından başvurulan programla ilgili dalda en az 70/100 min Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
high school graduation exams fort he applied program school graduation exams

Litvanya Brandos Atestatas (Certificate of Maturity) Litvanya lise bitirme sınavından en az 7 / 10 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Lübnan Baccalaureate, Part II (Secondary School Leaving Certifıcatc:fınal Lübnan Lise Bitirme Sınavından en az 12/20 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Bacc.exams an confirmation of Bacc. Part II Diploma school graduation exams

LYS Başvurulan programın puan türünden LYS' den en az 180 min fort he applied Üniversite giriş sınavı (1 yıl geçerli) Entrance Exam
program (Valid for 1 year)

Macaristan Matura-Erettsegı Bizonyitvany Macaristan Lise Bitirme Sınavından en az 3 / 5 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Macedonia:General Secondary Education Certificate (Matura) Makedonya Lise Bitirme Sınavından en az 2 / 5 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Malezya Lise Bitirme Sınavından en az 140 / 300 (B3) min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

Meksika Bachillerato Meksika Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

MISIR Merkezi Lise Bitirme Sınavı Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma Mısır Lise Bitirme Sınavından en az 50 /100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

MOĞOLİSTAN Merkezi Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR) Mongolia Higher Moğolistan Üniversiteye Giriş Sınavından en az 600 / 800 min University Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Secondary Certificate (KONKUR): Entrance Exam (Valid for 2 years)

MOLDOVA Bacalaureat Grades Moldova Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

Myanmar Temel Eğitim Standart Sınavı (Matriculation) Myanmar Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar Candidates who apply with diploma grade Lise Bitirme-diploma notu en az 60 /100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

PAKİSTAN Lise Bitirme Diploması Pakistan Lise Bitirme Sınavından en az 65 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high(Higher Secondary- Certificate -HSSC) Pakistan (Higher Secondary Certificate exams school graduation exams(HSC)

Polonya Matura or Swiadectwo Dojrzalosci Polonya Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

PORTEKİZ Concurso Nacional De Candidature Do Ensino Superior Portekiz Üniversiteye Giriş Sınavından en az 16 /20 min University Entrance Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Exam (Valid for 2 years)

Romanya Bakaloryası Romanya Lise Bitirme Sınavından en az 70 / 100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

Rusya Federasyonu Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı (EGE) Russia : The Unified en az 250 / 400 min Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
State Examination (EGE) (Valid for 2 years)

SAT Scholastic Aptitude Test En az toplam puan 1000 / 1600, Matematik puanı 500 / 800 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
(Valid for 2 years)

Senegal Bakaloryası Senegal Lise Bitirme Sınavından en az 15/20 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Sırbistan General Secondary Education Certificate Sırbistan Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

Slovenya Maturitetno spricevalo-Matura Slovenya Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high



exams school graduation exams

Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (baccalaureate) sınavı Fen dalında (scientific stream)en az 185 / 240, Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Sosyal dalda en az 170/240 school graduation exams

Suudi Arabistan Al Shahada-Al Tahanawiyya Al-Amma Suudi Arabistan Lise Bitirme Sınavından en az 70 / 100 min high school Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
graduation exams school graduation exams

Tayland Matayom VI (Upper Secondary Education Certificate) Tayland Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Tunus Baccalaureat de I'enseignement secondaire Tunus Lise Bitirme Sınavından en az 12/20 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

TÜBİTAK'ın Tanıdığı ve Katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Recipients of
gold or silver or bronze medals in International Science Olympics recognized and Altın, gümüş, bronz madalyaya sahip olmak süresiz no expiry limit
participated by TÜBİTAK

International student exam held in any state university of Turkey Lisans Programlarında 60; önlisans programlarında 50 1 Yıl geçerli (Valid for 1 year)

UKRAYNA Bağımsız Üniversite Giriş Sınavı (ZNO) Ukraine: the Ukrainian Ukrayna üniversite giriş sınavından en az üç konuda en az 150/ 200 min Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
“External Independent Test (OZN)”.: University Entrance Exam (Valid for 2 years)

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) IB IB Diplomasına sahip ve Diploma notu en az 28 / 42 min and has IB diploma Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Umman Merkezi Lise Bitirme Sınavı Tawjihi Yemen: General Secondary Lisans programları için en az 80 / 100 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Education Certificate Ön Lisans programları için en az 70/100 school graduation exams
Venezuela Bachiller Ciencias OR en Humanidades (Secondary School Diploma in Venezuela Lise Bitirme Sınavından en az 12 / 20 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
the Sciences OR Humanities) exams school graduation exams

Vietnam Ky Thi Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc Vietnam Lise Bitirme Sınavından en az 60 /100 min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
exams school graduation exams

YEMEN General Secondary Education Certificate Yemen Lise Bitirme Sınavından en az 70 /100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
school graduation exams

Yeni Zelanda University Entrance Bursaries and Scholarship Examinations Yeni Zelanda Üniversiteye Giriş Sınavından en az 250/500 min University Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance Exam
Entrance Exam (Valid for 2 years)

YGS Başvurulan programın puan türünden YGS' den en az 140 min Üniversite giriş sınavı
(2 yıl geçerli) Entrance Exam (Valid for 2 years)

Yunanistan Lise Bitirme Sınavından en az 12/20; min high school graduation Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high
Yunanistan - Apolytırıon of Lykeo (Secondary School Leaving Certificate) school graduation examsexams; Üniversiteye giriş sınavından 8/ 20 veya 40 /100 min University EntranceGreek University Entrance Exams Üniversite Giriş Sınavı Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli) Entrance ExamExam

(Valid for 2 years)
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10.1. Başvuru ve Tercih İşlemleri

10.1.1.Üniversitemizin Uluslararası Öğrenci başvuruları ..................* tarihleri 
arasında yapılacaktır.

10.1.2. Yabancı uyruklu olan adayların ön lisans ve lisans programlarına başvu-
rusu, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere 
kabul edilecektir.

10.2. Yerleştirme İşlemleri

10.2.1. Adayların programlara yerleştirilmesinde öncelikle RTEÜYÖS sonuçları 
dikkate alınır. RTEÜYÖS sonucuna öncelik verilerek yapılan yerleştirme sonu-
cunda kontenjanların boş kalması halinde sırasıyla RTEÜYÖS haricindeki sınav 
sonuçları ve orta öğretim başarı puanı yerleştirmede dikkate alınabilir. 

10.2.2.Yurt dışından Üniversiteye başvuran öğrenciler; RTEÜYÖS’den aldığı no-
tun % 70’i ile öğrencinin ülkesinde yapılan ulusal sınavda aldığı notun % 30’u; 
RTEÜYÖS’den aldığı notun % 50’si ile uluslararası sınavda aldığı notun % 50’si 
veya RTEÜYÖS’den aldığı notun % 60’i ile Türkiye’de bulunan diğer devlet üni-
versitelerinin yaptığı uluslararası öğrenci seçme sınavından aldığı notun % 40’ı 
toplanarak bulunan “merkezi yerleştirme puanı” çerçevesinde sıralanır. 

10.2.3. RTEÜYÖS dışında bir sınava girmemiş olan öğrencinin sıralamadaki notu, 
RTEÜYÖS sınavında aldığı not olarak dikkate alınır. 

10.2.4. Sıralama değerlendirmesinde ulusal veya uluslararası sınav notunu ibraz 
etmek adayın tercihine bırakılmıştır. 

10.2.5. Adaylar kılavuz sonunda yer alan programlardan en fazla 4 tanesini tercih 
edebilirler.

10.2.6. Sıralamada eşitlik olması halinde öncelikle tercih sırası, daha sonra yaşı 
küçük olan, yine de eşitlik olması halinde ise lise mezuniyet tarihi en yakın olan 
aday dikkate alınır.

10.2.7. Aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yer-
leştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere 
yerleştirilir.

10.2.8. RTEÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

10.2.9. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerek-
tirmez.

BAŞVURU, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI                  
11.1. Yerleştirme sonuçları sadece Başvuru Sistemi, http://erdogan.edu.tr 

üzerinden ilan edilecektir

11.2. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların başvuru formlarında 
beyan ettikleri adreslerine, istekleri halinde, “kabul mektubu” gönde-
rilir.

KAYIT                                                          

12.1. RTEÜ’nün programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi dü-
zeyde olursa olsun, kayıt için belirtilen tarihlerde (......................*),  
RTEÜ tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek bel-
geleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Süresi 
içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan 
öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

12.2.Boş kalan kontenjanlar RTEÜ internet sayfasında ilan edilir. Yedek 
öğrencilerin kayıtları RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
koordine edilir.
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13.1.Sınav sonuç belgesi (RTEÜYÖS veya başvuruda kullanılan sınav 
sonuç belgesi)

13.2.Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya 
da Konsolosluğu’ndan onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi,

13.3.Lise diploması denklik belgesinin aslı (İl Milli Eğitim müdürlük-
leri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır),

13.4.Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve Türk Dış Temsilcilikle-
rinden onaylanmış Türkçe çevirisi,

13.5.Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfa-
sının ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış fotoko-
pisi,

13.6.Var ise İkamet Tezkeresinin fotokopisi,

13.7.T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

13.8.T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı

13.9.Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına ge-
çen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

13.10. T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç 
yabancı bir ülkede tamamlayanlardan son 3 yıla ait transkript (karne),

13.11. Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,

13.12. Fotoğraf (6 adet)

13.13. Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

13.14. Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER),

13.15. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürele-
rince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarını gös-
terir belge,

13.16. Sağlık Kurulu Raporu (isteyen birimler için).

KAYIT EVRAKI     
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TÜRKÇE YETERLİK
14.1. Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların 

kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. 
Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Türkçe 
testlerinden yeterli puanı (70 ve üstü) almaları gerekir. 

14.2. YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden 
alınan başarı belgesine sahip olanlar ile öğretim dili Türkçe olan 
liselerden mezun olanlar doğrudan eğitime başlayabilirler.

14.3. T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) 
Türkçe testlerinden yeterli puan alamayan öğrenciler izinli sayılacak-
ları azami iki yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrenmekle yüküm-
lüdürler. 

14.4. Türkçe öğrenim süresi en az bir yıl; en fazla iki yıldır. TÖMER 
Türkçe testlerinden bir yılsonunda yeterli puana sahip olmayan 
öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir.

14.5. Türkçe yeterlik düzeyi düşük olduğu için izinli sayıldıkları iki yıl 
içinde TÖMER Türkçe testlerinden yeterli puana sahip olamayan 
öğrencilerin kayıt hakkı kazandıkları programla ilişiği kesilir.

14.6. Türkçe yeterlik düzeyi düşük olduğu için izinli sayılan adaylar izinli 
sayıldıkları iki yıl içinde TÖMER Türkçe testlerinden yeterli puana 
sahip olmaları halinde bir sonraki eğitim-öğretim yılında öğrenime 
başlayabilirler.sa
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YABANCI DİLDE YETERLİK
15.1. Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi yapan programlara kabul edilen 

adaylar Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş yeterli puana sa-
hip Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına (TOEFL, IELTS, YDS) ait sonuç 
belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar. 

15.2. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş yeterli puana sahip 
Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesine sahip olan öğrenci-
ler doğrudan eğitime başlayabilirler.

15.3. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş yeterli puana sahip 
Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesine sahip olmayan 
öğrenciler Arapça için RTEÜ İlahiyat Fakültesi, diğer diller için RTEÜ 
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan 
Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınırlar.

15.4. Üniversitelerarası Kurul tarafından 
kabul edilmiş yeterli puana sahip 
Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına 
ait sonuç belgesine sahip olmayan 
öğrenciler izinli sayılacakları iki 
yıl içinde yeterli düzeyde yabancı 
dil öğrenmekle yükümlüdürler. 

15.5.  Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş yeterli puana sahip Ulus-
lararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesine sahip olmayan öğrenciler 
yabancı dil öğrenim süresi en az bir yıl; en fazla iki yıldır. 

15.6. Yabancı dil yeterlik düzeyi düşük olduğu için izinli sayıldıkları iki yıl içinde 
Arapça için RTEÜ İlahiyat Fakültesi, diğer diller için RTEÜ Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında yeterli puanı 
alamayan öğrencilerin kayıt hakkı kazandıkları programla ilişiği kesilir.
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KISALTMALAR   
IBAN Uluslararası Banka Numarası
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti                      
RTEÜ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
RTEÜYÖS Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası

Öğrenci Seçme Sınavı
Ö.K. Özel Koşul                                                       
T.C.           Türkiye Cumhuriyeti
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