BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Yabancı uyruklu olan adayların ön lisans ve lisans programlarına başvurusu,
Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilir.
Adaylar kontenjanlar tablosunda yer alan programlardan en fazla 4 tanesini tercih
edebilirler. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların tercihi ayrıca alınır. Tıp
ve Diş Hekimliği Fakültelerini tercih edebilmek için sınav puanının 100 puan
üzerinden en az 80 olması gerekmektedir.
Adayların programlara yerleştirilmesinde öncelikle Recep Tayyip Erdoğan
üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜ UÖS) sonuçları dikkate alınır.
RTEÜ UÖS sonucuna öncelik verilerek yapılan yerleştirme sonucunda
kontenjanların boş kalması halinde sırasıyla, diğer Üniversitelerin yaptıkları
Uluslararası Öğrenci Sınav sonuçları ile kendi ülkelerinde yapılan ulusal sınavların/
uluslararası sınavların/orta öğretim başarı (Yurt Dışından Öğrenci Kabulune İlişkin
Ulusal-Uluslararası Sınavlar ve Taban Puanlar) puanları yerleştirmede dikkate
alınır.
Sıralama değerlendirmesinde ulusal veya uluslararası sınav notunu ibraz etmek
adayın tercihine bırakılmıştır.
Değerlendirme işleminde adaylar başvuru formunda aşağıda belirtilen
sınavlardan yalnızca bir tanesini belirtmek zorundadırlar.

ASSESSMENT OF APPLICATIONS
1.
2.
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International student admissions for Associate and Bachelor Degrees are to be
accepted for evaluation by the Admission Committee for International Students.
Applicants can make at most 4 program choices from among those given in this
guide. The application for the programs that accept students with a special
talent exam is separate. In order to apply Faculties of Medicine and Dentistry,
the exam score must be at least 80 out of 100 points.
In the placement of applicants, the results of RTEU UOS have the priority. In
case of any vacant quota after the placement process, the YOS results from
other state universities and national exams in their own countries/
international exams/ high school grade points (The National and

International Exams and their Base Scores relevant to Acceptance of
International Students) shall be taken into consideration, respectively.
4.
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Submitting any national or international exam result to be assessed shall be the
choice of the applicant.
Only one (1) of the options must be marked to be used as the exam score during
the application process.

1-RTEÜYÖS sınavı
a) RTEÜYÖS’ten alınan puan
b) RTEÜYÖS’ten alınan puanın %70’i ile RTEÜYÖS’ten alınan puanın %70’i ile
sahip oldukları (Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınavından/
kendi ülkelerinde yapılan ulusal sınavlardan / uluslararası sınavlardan
alınan /orta öğretim başarı puanın) sahip oldukları herhangi bir sınav
puanının % 30’u. (Başvuruda kabul edilecek sınavlar bu duyurunun 10.
bölümünde belirtilmiştir.)

1-RTEÜYOS Exam
a) RTEÜYOS Score
b) RTEÜYOS Score (70%) + the score taken from an exam (national exams
in their own countries/ international exams/ high school grade points)
(30%) (The exams are identified in Chapter 10 of this directive)

2-Başvuruda kullanılacak RTEÜYÖS haricindeki sınavlar
Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Ulusal-Uluslararası Sınavlar ve Taban
Puanlar

The National and International Exams and their Base Scores relevant to
Acceptance of International Students

Aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir.
Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere yerleştirilir.
Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

2- Exams apart from RTEUYOS to be used in this application
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Applicants shall be placed in only one program according to their scores and
order of their choices. A list of alternative applicants will be prepared in the
same manner.
The University is free to admit as many students as stated in the quota or less.
Meeting the Application Requirements does not mean getting admission.
Applications of those who do not meet the requirements for application are
not evaluated.

