
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

 

1-Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? 

 

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. 

 

2-Uluslararası öğrencilerin Üniversitenize kabulü nasıl gerçekleşir? 

 

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru, 

Kabul ve Kayıt Yönergesi”nde yer alan koşulları sağlayan adayların başvuruları değerlendirmeye 

alınır. 

 

3-Uluslararası Öğrenci kontenjanlarına başvuru tarihleri ne zamandır? 

 

Başvuru tarihleri Üniversitemizin (www.erdogan.edu.tr ) ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 

(oidb.idari.erdogan.edu.tr) web sitelerinde ilan edilmektedir. Sitelerimizi düzenli olarak takip 

etmek yararınıza olacaktır. 

 

4-Uluslararası Öğrenci Kabulü için başvuru koşulları nelerdir? 

 

4.1- “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci 

Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi”ne göre başvuruların kabul edilmesi için aşağıda belirtilen 

koşulların sağlanması gerekir. 

 

Adayları lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:  

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 aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin 
(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,  

d.  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), 

e.  KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 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. 

 

4.2-“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci 

Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi”ne göre başvuruları  kabul edilmeyecek adaylar aşağıda 

belirtilmiştir. 
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         Adaylardan;  

a. TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,  

b. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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),  

c. Başvuru şartlarının 3. Maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan Doğumla ilk uyruğu TC olan 
çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / 
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar 
hariç),  

ç. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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),  

d. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 
öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,  

e. Başvurulan sınav için gerekli puanı sağlayamama 

f. Eksik belge ile başvuru yapanların  

        başvuruları kabul edilmez. 

 

5-Uluslararası öğrenci kabulünde geçerli olan sınavlar nelerdir? 

 

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru, 

Kabul ve Kayıt Yönergesi” ekinde (Tablo 1) yer alan yer alan sınavlardan taban puan ve üstü 

puana sahip olmak gerekmektedir. 

 

6-YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Nedir? 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak 

isteyen uluslararası öğrencilerin girebilecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için 

başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. 

 

7-YÖS e girmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır? 

 

YÖS’e başvurmak, sınava girmek veya üniversitelere kabul için herhangi bir yaş sınırı 

bulunmamaktadır. 

 

8-YÖS’e kaç kez girilebilir, herhangi bir sınırlama var mıdır? 

 

YÖS’e birden fazla kez başvuruda bulunmak ya da sınava girebilmek için herhangi bir 

sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca YÖS’e birden fazla girmiş olmak adayın puanında da 

herhangi bir değişikliğe neden olmaz. 

 

9- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜ UÖS) 

ne zaman yapılır? 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜYÖS) her yıl 

Rektörlük tarafından belirlenen tarihte yapılır. Ayrıca Üniversitemizin (www.erdogan.edu.tr )  ve 

Daire Başkanlığımızın (oidb.idari.erdogan.edu.tr) web sayfasında duyurulur. 

 

10-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜYÖS) 

ne kadar süre ile geçerlidir? 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜYÖS) 1 (bir) 

Eğitim-Öğretim Yılı için geçerlidir. 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/147538
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/147538
http://www.erdogan.edu.tr/
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/


11-Yerleştirme sonuçları nerede duyurulur? 

 

Yerleştirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitemizin 

(www.erdogan.edu.tr )  ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın (oidb.idari.erdogan.edu.tr) web 

sayfalarında duyurulur.  

 

12-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin vize işlemlerinde destek 

sağlıyor mu? 

 

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

kabul mektubu düzenlenir ve öğrenim vizesi alabilmeleri için başvuru esnasında belirtmiş 

oldukları e posta adreslerine “KABUL MEKTUBU” gönderilir.  

 

13-Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır? 

 

Kesin kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihler 

de yapılır. Kayıt tarihleri ve kayıt belgeleri Üniversitemizin (www.erdogan.edu.tr )  ve Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’nın (oidb.idari.erdogan.edu.tr) web sayfalarında duyurulur.  “Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt 

Yönergesi”ne göre adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. 

 

14-İkamet tezkeresi nedir? 

 

Vize veya vize muafiyeti sonunda Türkiye’de daha fazla kalmak isteyen yabancılara yetkili 

makamlarca (İl Göç İdareleri)  verilen oturma izni belgesidir. 

 

15-İkamet tezkeresinin süresi ne kadardır? 

 

İkamet tezkereleri kalış amaçlarına uygun olarak, bir defasında en fazla 5 yıla kadar süreyle 

geçerli olmak üzere düzenlenmekte olup, 4 defa uzatılabilmektedir. 

 

16-Türkiye’ye gelen her yabancılar ikamet tezkeresi almak zorunda mıdır? 

 

Türkiye’ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan 

kalabilmektedir. Ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına 

göre ikamet tezkeresi almaları zorunludur. 

 

17-Türk vatandaşı ile evliyim, ikamet tezkeresi almak zorunda mıyım? 

 

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılardan vize veya vize muafiyeti süresinden fazla kalacaklar 

bu amaçlarına uygun olarak ikamet tezkeresi almak durumundadır. 

 

18-İkamet iznimi (tezkeremi) uzatmak için ne yapmalıyım? 

 

İkamet tezkeresinin süresi bitmeden veya sürenin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün 

içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.  

 

19-Pasaportum olmadan ikamet tezkeresi alabilir miyim? 

 

5682 Sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye‘de Seyahatlerine İlişkin 

Kanun hükümleri gereğince yabancıların ikamet tezkeresi alabilmeleri için geçerli 

pasaportlarını ibraz etmesi gerekmektedir. 

 

20-Öğrenim vizesi dışında bir vize ile kayıt olabilir miyim? 
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Hayır 

 

21-Geçerlilik süresi dolmuş vizem ile kayıt olabilir miyim? 

 

Hayır 

 

22-İkamet Tezkeresi (Oturma İzni) nasıl alınır? 

 

Üniversite kaydınızı yaptırdıktan sonra Öğrenci Belgeniz ve Öğrenim vizeniz ile 

Üniversitenizin bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. 

 

23-Yabancılara Kimlik Numarası veriliyor mu? Şayet veriliyorsa nereye başvurmam 

gerekir? 

 

Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara kimlik numarası 

verilmektedir. ( İkamet Tezkeresi alırken sizlere verilen 11 haneli YU numarasıdır.) İl Göç 

İdaresi Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. 

 

24-Programların öğrenim süresi nedir?  

 

Program Düzeyi Program süresi Azami Süresi 

Ön lisans Programlarının öğrenim süresi 2 yıl 4 yıl 

Lisans Programlarının öğrenim süresi 4 yıl 7 yıl 

Diş Hekimliği Fakültesi  5 yıl 8 yıl 

Tıp Fakültesi 6 yıl 9 yıl 

Yüksek Lisans Programlarının öğrenim süresi 2 yıl 3 yıl 

Doktora Programlarının öğrenim süresi 4 yıl 6 yıl 

 

25-Türkçe Yeterlik Sınavı nedir? 

 

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylardan, ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de 

tamamlayanlar hariç Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmayanlar Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılan (eylül ayı 

içerisinde)Türkçe yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Türkçe Yeterlik Sınavı 

değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı olan adaylar öğrenimine 

başlar.  

 

26-Türkçe Dil Öğretimi (TÖMER) Programının süresi? 

 

Türkçe Yeterlik Sınavından başarısız olan adaylar Türkçe eğitimini RTEÜ TÖMER 

Programında veya diğer devlet üniversitelerinin TÖMER Programlarında almak üzere 1 yıl 

süreyle izinli sayılırlar. Bu süre zarfında Türkçe düzeyi yeterli olan öğrenciler yerleştikleri 

programda öğrenimlerine başlarlar. Türkçe dil düzeyi yeterli olmayan öğrencilere 1 yıl daha ek 

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

Üniversiteden kayıtları silinir.  

 

27-Türkçe Dil Öğretimi (TÖMER) Programında başarılı olduktan sonra ne yapılması 

gerekmektedir? 

 

TÖMER eğitiminde başarılı olan öğrenciler, Türkçe dil yeterlilik belgelerini akademik 

takvimde belirtilen ders kayıtlanma tarihlerinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

vermeleri gerekmektedir. 

 



28-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için öğrenim ücreti nasıl belirlenir? 

 

Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üst sınırını 

aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek internet sayfamızda yayınlanır. 

 


