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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF APPLICATIONS 

1 

COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle, Üniversitemizin 2020 ve 2021 Yılı 

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı 

(RTEÜ-UÖS)” sınavı iptal edilmiştir. Adaylar Üniversitemizi, Türkiye’de ki 

Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav (YÖS) puanlarından, 

Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme (Abitur, International 

Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) ve/veya üniversiteye giriş sınav (TQDK, 

SAT, ACT, GAOKO vs.) puanlarından herhangi biri ile tercih edebilirler. 

Birden fazla puana sahip olan adaylar, istedikleri herhangi bir puan türü ile 

başvurabilir. 

 

Başvuruda kullanılacak RTEÜYÖS haricindeki sınavlar 

(Bu duyurunun 10. Bölümünde belirtilen sınavlardan sahip oldukları herhangi 

bir sınav sonucu ile başvuru yapılabilirler. ) 

1- YÖS (diğer üniversiteler tarafından yapılan) Sınavları 

2- Diğer Sınavlar (TQDK, SAT, ACT, GAOKO, Lise Diploması) 
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Due to COVID-19 global outbreak, our university's 2020 and 2021 "Recep 

Tayyip Erdoğan University International Student Selection Examination 

(RTEU- YOS)" has been canceled. Candidates may apply our university with 

any one of the scores received from International Student Selection 

Examination of other universities in Turkey, high school graduation (Abitur, 

International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, etc.) and/or university entrance 

exams (TQDK, SAT, ACT, GAOKO, etc.). Candidates with more than one 

score may apply with any type of score they want. 

 

 

Exams other than RTEUYOS to be used for the application: 

(Candidates may apply with any exam result they have from the exams 

specified in Part 10 of this call) 

 

1. International Student Selection Examination of other universities in Turkey 
2. Other exams (TQDK, SAT, ACT, GAOKO, High School Diploma). 
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En az 1(bir), en fazla 4 (dört)  tercih yapma zorunluluğu vardır. Bu tercih 

sayısına özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar dahil değildir. Özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan programlardan en az 1(bir), en fazla 2 (iki) 

tercih yapabilirsiniz.   
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You are required to make at least 1 (one) to 4 (four) choices at most. Programs 

requiring special aptitude test is not included to the number of choices. You 

can make maximum 2 (two) choices for the programs requiring special 

aptitude test. 
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Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerini tercih edebilmek için sınav 

puanının 100 üzerinden en az 85 olması gerekir.  Bu programlara sadece 

RTEÜ-UÖS ve diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav 

puanları ile öğrenci kabul edilir. 

3 

In order to choose the Faculties of Medicine, Dentistry and Law, the exam 

score must be at least 85 out of 100. Students are accepted to these programs 

only with the International Student Exam scores made by RTEU-UÖS and 

other Universities. 
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RTEÜ-UÖS ve Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan 

Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavları sonuç belgeleri, sınav tarihini izleyen 

iki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. 
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The results of the International Student Selection Exams held by RTEU-UÖS 

and other universities in Turkey are valid for two academic year following 

the exam date. 
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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuruda bulunanlar 

ilgili birim tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı 

olmaları gerekir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimin özel 

yetenek sınavı başvuru, kayıt ve öğrenci alımı esaslarına göre yapılır. 

Özel yetenek sınavına girmeyen ya da sınavdan başarısız olan adayların 

kesin yerleştirme işlemleri yapılmaz. 
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Those who apply for the programs that accept students with the special 

aptitude exam must be successful in this exam to be organized by the 

relevant department. The assessment is made according to related 

department’s special aptitude examination application, registration 

and student admission directives. Candidates who do not take the 

special aptitude test or who fail the exam are not placed in the final 

placement process. 
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Lise son sınıfta bulunup, YÖS veya tabloda belirtilen diğer sınav puanlarına 

sahip olmayan adaylar lise diploma notu ile başvuru yapabilirler. Lise 

diploma notu olarak başvuru anında sahip oldukları diploma notunu 

yazacaklardır. Liseden mezun olduktan sonra diploma notunun yükselmesi 

veya düşmesi yerleştirme işlemini etkilemeyecektir. 
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Candidates who are now in the last year of high school and who do not have 

YÖS or other exam scores from the ones stated in the table given , can apply 

with a high school diploma grade. As they will write the diploma grade they 

have at the time of application. The increase or decrease of the diploma 

grade after graduating from high school will not affect the placement 

process. 

7 

COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle 2020 ve 2021 Yılı Recep Tayyip 

Erdoğan üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavının (RTEÜ UÖS) 

iptal edilmesinden dolayı programlara yerleştirmede öncelikle diğer 

Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile üniversiteye 

giriş sınav (TQDK, SAT, ACT, GAOKO vs.) puanları dikkate alınarak 

yapılacaktır. Yapılacak yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlara lise 

bitirme sınav/ orta öğretim başarı puanlarına göre yapılacaktır. 
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As a result of cancelation of our university's 2020 and 2021  "Recep Tayyip 

Erdoğan University International Student Selection Examination due to 

COVID-19 global outbreak, the priority will be given to International 

Student Selection Examination of other universities in Turkey and to 

university entrance exams (TQDK, SAT, ACT, GAOKO, etc.). After this 

process, placements for any vacant quotas will be made according to high 

school graduation exam or GPA. 
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Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına başvurularda;  

(a) Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup 

da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle 

Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, 

 (b) Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart 

sahibi olduğunu belgeleyen adaylar,  

             (c) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında 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 T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar, 

ilgili program kontenjanlarının %10’unu geçmeyecek şekilde yerleştirilir. 

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

uyruklular hariç.) 
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For applications to faculty of education, Law, Medicine and Dentistry 

programs; 

          (a) Candidates who are Turkish citizens by birth pursuant to the 

Turkish Citizenship Law but lost their Turkish citizenship by obtaining 

permission to renounce Turkish citizenship from the Ministry of Interior, 

        (b) Candidates who certify that they have a blue card, which is given 

to those who have lost their Turkish citizenship upon their request, 

       (c) Having a dual citizenship, one of which is Turkish, and having 

completed the last three years of secondary education (high school) abroad 

before 01/02/2013 in a foreign country excluding the TRNC, or having 

completed all of their high school education in high schools abroad 

(excluding TRNC high schools). candidates are placed in such a way that 

they do not exceed 10% of the relevant program quotas. (Except for dual 

nationals who were foreign nationals and later became Turkish citizens and 

in this situation.) 
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Adaylar, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir. 

Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere 

yerleştirilir. 
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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. 

10 Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 10 The University is free to admit as many students as stated in the quota or less. 

11 
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi 
gerektirmez. 

11 Meeting the Application Requirements does not mean getting admission. 

12 Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz. 
12 

Applications of those who do not meet the requirements for application are 
not evaluated. 

 


