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2020 RTEÜ-YÖS KILAVUZU

BAŞVURU TAKVİMİ 
Başvuru Tarihi 01 Mart- 18 Mayıs 2020
RTEÜ-YÖS Sınav Tarihi  06 Haziran 2020 saat 10.00 (Türkiye saatine göre)
Sınav Sonuçları 19 Haziran 2020
İtiraz Dönemi 22-24 Haziran 2020 (17.00'a kadar)
İtiraz Sonuçları

Yerleştirme Sonuçları   *
Kesin Kayıt *
Boş Kontenjanların İlanı *
Yedek Kayıt *
Sınav/Başvuru Ücreti  300 TL (Üç yüz TÜRK LİRASI) ya da 50 EURO 

(Elli EURO) ya da 50 DOLAR ( Elli DOLAR)
Banka Adı Ziraat Bankası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Şubesi 
SWIFT Kodu TCZBTR2A
Hesap/IBAN No USD - TR 3400 0100 2313 5587 2555 5018

EUR - TR 0700 0100 2313 5587 2255 5019
TRY - TR 6100 0100 2313 5587 2555 5017

Alıcı İsmi uluslararası öğrenciler

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

Uluslararası Öğrenci Ofisi

53100/RİZE TÜRKİYE
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* Senato Kararından Sonra Tarihler Eklenecektir.

26 Haziran 2020
Tercih Dönemi *



RECEP TAYYİP

ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ



YEŞİL ve MAVİNİN
İÇİNDE BİR
ÜNİVERSİTE

ERDOĞAN





FOTOĞRAFLAR: ADNAN ER
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GENEL BİLGİLER,
TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı  
(RTEÜ-YÖS), 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 programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir. RTEÜ-YÖS 6 Haziran 
2020 tarihinde tüm merkezlerde Türkiye saatine göre saat 10:00’da eş zamanlı 
olarak yapılacaktır.

1.2. Bu kılavuz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Recep Tayyip Erdoğan Üni-
versitesinde veya RTEÜ-YÖS  sonucunu kabul eden Türkiye’deki diğer üniversi-
telerde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen uluslararası öğrenci adayların 
uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. RTEÜ-YÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 1 yıldır.

1.4. Sınava başvurular 01 Mart - 18 Mayıs 2020  tarihleri arasında internet üzerin-
den yapılacaktır.

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

1.6. RTEÜ-YÖS  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. 

i 1.7. RTEÜ, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gib 
işlemeriyle 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, RTEÜ 
Üniversite Yönetim Kurulu ve RTEÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde 
değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, RTEÜ tarafından saptanır. Bu 
kılavuzda belirtilmeyen durumlar için RTEÜ Senatosu tarafından verilen 
kararlara göre işlem yapılır.

2020 RTEÜ-YÖS KILAVUZU
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2.1. Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları 
koşuluyla, 

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından 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 GCE AL 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
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCEAL 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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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 Erdoğan Üniversitesi 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 aktarıldık-
tan sonra yatırılmış sayılır. Başvuru ve başvuru ücreti için özel çek, zarf
içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.

2020 RTEÜ-YÖS KILAVUZU

BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Tüm adaylar yos.erdogan.edu.tr sitesinde yer alan adımları takip ederek 
başvurularını tamamlamalıdırlar. Başvurular yalnızca internet üzerinden 
yapılacaktır. 

3.2. Aday Başvuru Formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak 
sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarına 
adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan 
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 çekilmiş olmalıdır. 
Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği 
takdirde, adayı sınava almayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

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 - TR 3400 0100 2313 5587 2555 5018
     EUR - TR 0700 0100 2313 5587 2255 5019
     TRY - TR 6100 0100 2313 5587 2555 5017

b) Alıcı: uluslararası öğrenciler

c) Tutar: 300 TL (Üç Yüz TÜRK LİRASI) ya da 50 Euro (Elli AVRO)      
ya da 50 DOLAR (Elli DOLAR)



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 ve dekont fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Adayın 
başvuru esnasında  seçmiş olduğu birinci ve ikinci sınav merkezlerinin iptal olması durumunda, sınav merkezi İstanbul (Türkiye) olarak düzenlenir.  

Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri iade edilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek 
yıllara devredilmez.

    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 27 Mayıs-3 Haziran 2020 tarihleri 
arasında mail yoluyla iletilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. 
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* Senato Kararından Sonra Tarihler Eklenecektir.

2020 RTEÜ-YÖS KILAVUZU

SINAV MERKEZLERİ 
Türkiye – Rize, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir,Van, Gaziantep, Kayseri, Bursa
Almanya (Köln)
Azerbaycan ( Bakü, Gence)
Bosna Hersek
Gürcistan (Batum)
Irak (Erbil)
Katar
Kazakistan (Almatı)
Kosova
Moritanya
Romanya 
Rusya Federasyonu (Karaçay)
Suudi Arabistan (Taif,Tebük)
Sudan, Kamerun, Nijer, Etiyopya, Çad, Gine, Mali, Somali, Cibuti, Tunus



SINAVA
ÇAĞRI
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4.1. Adayların başvuruları RTEÜ tarafından incelenir. Bu incele-
mede, bilgilerin tamam olup olmadığının 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 kendilerine daha önce verilmiş aday numarası ile 
Sınav Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava 
gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav Giriş 
Belgesi'nde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir.

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

2020 RTEÜ-YÖS KILAVUZU



5.1. RTEÜ-YÖS 6 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.

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

5.3. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, 
kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundur-
mamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından 
sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur.

5.4.  Adaylar, sınav günü, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklar-
dır. Sınav  6 Haziran 2020 tarihinde tüm merkezlerde Türkiye saatine göre saat 
10:00’da eş zamanlı olarak yapılacak ve tek oturum şeklinde tamamlanacaktır.   

5.5  RTEÜ-YÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce, 
Arapça, Gürcüce ve Rusça 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 sorulardan oluşmaktadır. Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, 
Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Bu sınavın süresi 120 dakikadır. 

5.6. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon 
görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. 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 Kâğıdı”na işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına 
işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.

5.9. Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru 

SINAV
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80
soru

120
dakika

Yanlış cevaplar
doğru cevapları
etkilemeyecektir
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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 değerlendirmeye alınmayacak ve 
bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.



         

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      
adayların mail adreslerine gönderilecektir.

   RTEÜ-YÖS TABAN PUANI

   8.1. Adayların Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
önlisans-lisans programlarına yerleşebilmesi için RTEÜ-
YÖS Testinden en az 40 puan almaları gerekir.
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  6.1. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. 

6.2. RTEÜ-YÖS 100 puan üzerinden değerlendirilir.



   YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL -
ULUSLARARASI SINAVLAR ve TABAN PUANLAR
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Ek. Tablo 1 – Sınavlar ve Başarı Şartları 
 Ülke / Sınav Adı  En Düşük – En Yüksek Puan Sınav Türü ve Geçerlilik Süresi  

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

Recep Tayyip Erd gan University International Student Exam RTEU-YÖS 

Ön Lisans – Lisans programları için en az 40 / 100 

A minimum of 40 points in total for Associate’s degree (2 years) - 
Graduate’s degree (4years) 

1 Yıl geçerli / Valid for 1 year 

Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavları 
(Doğrulama kodu olmayan üniversitelerin sınav sonuç belgeleri geçersizdir.) 

International student exam held in any state university of Turkey 

Ön Lisans - Lisans programları için en az 50  

A minimum of 50 points in total for Associate’s degree (2 years) - 
graduate’s degree (4years) 

(Exam result documents without verification code , are invalid)

1 Yıl geçerli / / Valid for 1 year 

ACT American College Test Matematik ve Fen alanlarında toplam en az 21 / 36  

Science and math, total points a minimum of  21 / 36 

Üniversite Giriş Sınavı  (2 yıl geçerli) 

University Entrance Exam (Valid for 2 years) 

Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş Sınavı  (Gaokao)  

China University Entrance Examination GAOKAO 

En az 500 / 750

Min 500 / 750

Üniversite Giriş Sınavı (2 yıl geçerli)  

University Entrance Exam (Valid for 2 years) 

SAT (Scholastic Aptitude Test-Reasoning) “SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 
Matematik puanı 600 olmak üzere 1600 üzerinden en az 1100 toplam 

Min 1100 / 1600 , Math min 600  

Üniversite Giriş Sınavı (2 yıl geçerli)  

University Entrance Exam (Valid for 2 years) 

Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR)  

Mongolia Higher Secondary Certificate (KONKUR) 

Üniversiteye giriş sınavından en az 600 / 800  

Min 600 / 800

 Üniversite Giriş Sınavı (2 yıl geçerli)  

University Entrance Exam (Valid for 2 years) 
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Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı (TQDK) 

 University entrance examination of Azerbaijan 
(TQDK) 

TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite 
giriş sınavından en az 500 / 700 

Min 500 / 700 

Üniversite Giriş Sınavı (2 yıl geçerli) 

University Entrance Exam (Valid for 2 years) 

ABITUR  (Almanya) (Germany) En az 4 / 1 

Min 4 / 1

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz) 

No expiry limit for High School Graduation 
Exams

GCE (A Level) Sınavı  

General Certificate Education 

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere  en az 2 konuda A 
seviyesi   

At least two subjects relevant to the program applied- A level  

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)

No expiry limit for High School Graduation 
Exams

Uluslararası Bakalorya Diploması  

(International Baccalaureate) IB 

Diploma notu en az 28 / 42  

Min 28 / 42

 Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)  

No expiry limit for High School Graduation
Exams 

Fas Bakaloryası 

Baccalaureate of Morocco  

Lise bitirme sınavlarından en az 12 / 20  
Min 12 / 20

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)

No expiry limit for High School Graduation 
Exams 

Fransız Bakaloryası  

(French Baccalaureate)

Lise bitirme sınavlarından en az 12 / 20

Min 12 / 20

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)  

No expiry limit for High School Graduation
Exams 

İran Lise Bitirme Sınavı  

Iran High School Graduation Exam 

Lise Bitirme Sınavından en az 12 / 20 

Min 12 / 20

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)

No expiry limit for High School Graduation 
Exams 

Irak Lise Bitirme Sınavı 

IRAQ High School Graduation Exam 

Lise Bitirme Sınavından en az 60 / 100 

Min 60 / 100

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)  

No expiry limit for High School Graduation
Exams 
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Libya Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı Lise Bitirme Sınavından başvurulan programla ilgili dalda en az 
60/100 

60 / 100 min high school graduation exams for
the applied program 

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)

No expiry limit for High School Graduation 
Exams 

Mısır Merkezi Lise Bitirme Sınavı     

(Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma)

Lise Bitirme Sınavından en az 60 / 100 

Min 60 / 100

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)  

No expiry limit for High School Graduation
Exams 

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar  

Candidates who apply with diploma grade 

Lise Bitirme-diploma notu en az 60 / 100 

Min 60 / 100

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)

No expiry limit for High School Graduation 
Exams 

Pakistan Lise Bitirme Diploması  

Pakistan (Higher Secondary Certificate (HSC) 

Lise Bitirme Sınavından en az 60 / 100 

Min 60 / 100

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)  

No expiry limit for High School Graduation

Exams

Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (baccalaureate) Sınavı Fen dalında en az 185 / 240, Sosyal dalda en az 170 / 240 

Scientific min 185 / 240,  Social min 170 / 240

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)

No expiry limit for High School Graduation
Exams

Suudi Arabistan Al Shahada-Al Tahanawiyya Al-Amma Lise Bitirme Sınavından  en az 60 / 100  

Min 60 / 100

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)  

No expiry limit for High School Graduation Exams

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

Min 60 / 100

Lise Bitirme Sınavı (Süresiz)

No expiry limit for High School Graduation 
Exams

Diğer (Listede belirtilmeyen ülkelerdeki Ulusal Bitirme Sınavları / Üniversiteye Giriş 
Sınavları ) 

Other exams accepted by the university

Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu değerlendirir 

International Student Acceptance Council evaluates
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BAŞVURU, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
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10.1. UÖKK, Ek. Tablo 1’de yer alan sınavların puanlarını 100’lük sisteme dönüştürerek yerleştirme 
puanını hesaplar.

10.2. 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 yaşı küçük 
olan aday dikkate alınır.  

10.3.  Aday, yerleşmek istediği programlardan en fazla dört tanesini tercih edebilir. Tıp ve Diş 
Hekimliği Fakültelerini tercih edebilmek için sınav puanının 100 üzerinden en az 80 olması 
gerekmektedir. Adayların tercih sırası esas alınarak UÖKK tarafından belirlenen yerleştirme 
puanına göre programlara yerleştirme işlemi yapılır.

10.4. Programlara yerleştirme öncelikle RTEÜ-YÖS sonuçları dikkate alınarak yapılır. Yapılacak 
yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlara başvuran adaylardan sırasıyla diğer niversitelerin 
yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav sonuçları ve 10. Maddede belirtilen diğer sınavlardan alınan 
puanlar dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

10.5. Sıralamada eşitlik olması halinde öncelikle lise mezuniyet tarihi en yakın olan, yine de eşitlik ol-
ması halinde yaşı küçük olan aday dikkate alınır.

10.6  Adaylar, UÖKK tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir. 
Değerlendirme sonucunda asil ve yedek listeler oluşturulur.

10.7  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. Maddesine göre Uluslararası Öğrenci 
Kabul Komis-yonu (UÖKK) tarafından yapılır.

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

Senato Kararından Sonra Tarihler Eklenecektir.



YERLEŞTİRME SONUÇLARI 
11.1. Yerleştirme sonuçları sadece www.erdogan.edu.tr üzerinden ilan edi-
lecektir. 

11.2. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların başvuru formlarında be-
yan ettikleri  e-mail adreslerine “kabul mektubu” gönderilir.    

KAYIT 
12.1. RTEÜ’nün programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzey-
de olursa olsun, kayıt için belirtilen tarihlerde (......................*),  RTEÜ 
tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağ-
lamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Süresi içinde ka-
yıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler 
kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

12.2. Boş kalan kontenjanlar RTEÜ internet sayfasında ilan edilir. Yedek öğ-
rencilerin kayıtları RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ko-
ordine edilir.  
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* Senato Kararından Sonra Tarihler Eklenecektir.



13.1. Sınav sonuç belgesi (RTEÜ-YÖS veya başvuruda kullanılan sınav 
sonuç belgesi),

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

13.3. Lise diploması denklik belgesinin aslı (İl Milli Eğitim müdürlükleri 
veya Türk Dış Temsilciliklerinden alınır),

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

13.5. Resmî kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının 
ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış fotokopisi,

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 geçen 
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. 1 Fotoğraf,
13.13. Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
13.14. Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER),
13.15. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürelerince 
giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarını gösterir belge,

13.16. Sağlık Kurulu Raporu (isteyen birimler için),

13.17. Mavi kartlı adaylar için mavi kart kimlik fotokopisi ve ikametgâh 
belgesi

KAYIT EVRAKI 
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14.1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (RTEÜ TÖMER)'nin “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. 

14.2. 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 1 yıl süreyle izinli sayılırlar. Bu süre zarfında Türkçe düzeyi bu maddenin 1. ve 2. Fıkralarına göre 
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 ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Üniversiteden ilişiği kesilir. 

14.3. Öğrenciler, Türkçe dil yeterlik belgelerini akademik takvimde belirtilen ders kayıtlanma tarihlerinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmakla 
yükümlüdürler. 

14.4. Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrenciler için Türkçe Yeterlik Belgesi 
aranmaz.
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RTEÜ Türkçe Yeterlik Sınavı Düzeyleri ve Baremi

TÜRKÇE YETERLİLİK

Puan Aralıkları Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri AÇIKLAMA 
90-100 C2 C1, C2 düzeyi puanı olan adayların 

Türkçe düzeyi yeterlidir, önlisans/lisans  
öğrenimine başlanabileceğini ifade eder. 

70-89

60-69
50-59

40-49
0-39

C1

B2
B1

A2
A1

A1, A2, B1, B2 düzeyi puanı olan adayların 
Türkçe düzeyleri yetersizdir. Bu maddenin 
3üncü fıkrasına göre Türkçe düzeyi yeterli 
seviyeye geldikten sonra önlisans/lisans 
öğrenimine başlanabileceğini ifade eder. 



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 
için 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
RTEÜ-YÖS Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı

Ö.K. Özel Koşul 
T.C.           Türkiye Cumhuriyeti
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www.erdogan.edu.tr

İLETİŞİM
T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 

Zihni Derin Yerleşkesi

Uluslararası Öğrenci Ofisi

53100/RİZE TÜRKİYE

E-mail: iso@erdogan.edu.tr
Telefon: 0464 223 6126 (4259)

facebook.com/internationalstudentsrize/
instagram.com/rteu.iso 
http://iso.erdogan.edu.tr/




