ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı lisans programlarına
yurt dışından veya yabancı uyruklu adayların başvuruları ve kayıt-kabul koşullarına ilişkin usul
ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci
Kabulüne İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı Fakülteleri,
b) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü: Erzurum Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler
Koordinatörlüğünü,
c) ETÜYÖS: Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavını,
ç) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
f) Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Sınav Komisyonu: Her fakülteden bir öğretim
üyesi/görevlisi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Dış İlişkiler Ofisinden birer üye olmak
üzere Rektör tarafından oluşturulan komisyonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı
Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Yönerge kapsamında öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci
sayısı ilgili bölüm kurulunun önerisi dikkate alınarak birim kurulunca belirlenir ve Senato
tarafından karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.
(2) Kontenjanların belirlenmesi, her eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir sonraki
eğitim öğretim yılı için yapılır.
(3) Bir önceki yıl YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer
alan programlar için kontenjan belirlenebilir. İlgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan)
programlar için kontenjanlar, YKS kontenjanları ile birlikte önerilebilir.
(4) Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi
olduğunu belgeleyen adaylar ile 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 adayların öğretmenlik programlarına
kayıtlarının yapılmasında belirlenen kontenjanın %10’unun aşılmaması gerekir.
(5) Yurt dışından öğrenci kabul edilecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması
veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar, Senato
tarafından diğer programlara aktarılabilir.
Kontenjanların ilanı
MADDE 5 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek programların adları,
kontenjanları ve başvuru koşulları Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulünde Geçerli Sınavlar ve Süreleri, Başvuru
Süreci ve Gerekli Belgeler, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
Başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adayların başvurusu kabul edilir.
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 öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden 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)
d) 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
olacak adayların başvuruları kabul edilir.
(2) Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan adayların başvurusu kabul edilmez.
a) T.C. 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) 6’ncı maddenin 1’inci fıkrasının (b) numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (6’ncı maddenin 1’inci fıkrasının (ç) numaralı benlerindeki
şartları sağlayanlar 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 T.C uyruklu olan veya 6’ncı maddenin 1’inci fıkrasının
(b) numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları
kabul edilmez.
Öğrenci kabulünde geçerli sınavlar ve süreleri
MADDE 7 – (1) Öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan
sınavlara, ETÜYÖS ve ekli listede belirtilen sınav türlerine göre geçerlilik süreleri dikkate
alınarak yapılır.
(2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavlar, süre sınırı olmadan geçerlidir.
(3) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri 2 (iki) yıldır.

(4) ETÜYÖS;
a) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilir.
Başvuruların alınması, sınava girecek aday listelerinin hazırlanması ve sonuçların ilanı gibi
süreçler Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
b) Sınava başvurular online olarak ilanda belirtilen tarihler arasında yapılır. Başvurulara
ilişkin açıklamalar Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.
c) Sınav evrakının hazırlanması, sınavın yürütülmesi ve değerlendirme işlemleri
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Sınav Komisyonu tarafından koordine edilir.
ç) Türkçe ve İngilizce dillerinde soruların yer aldığı Temel Öğrenme Becerileri
Testinden oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut düşünme gücünü ölçmeyi
amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından oluşmakta olup “çoktan seçmeli”
tipte yapılır.
d) Senato tarafından belirlenen tarihte yapılır. Geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Sınava
ilişkin kılavuz, Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.
e) Sınav sonuçları Üniversitenin internet sayfasında akademik takvimde belirtilen
tarihte ilan edilir.
Sonuç belgeleri ETÜYÖS sisteminden veya Dış İlişkiler
Koordinatörlüğünden temin edilir.
Başvuru süreci ve gerekli belgeler
MADDE 8 – (1) Öğrenci alımına ilişkin açıklamalar Üniversitenin internet sayfasında
duyurulur.
(2) Başvurular online olarak ilanda belirtilen tarihler arasında yapılır.
(3) Başvurularda aşağıdaki belgelerin adayların kendi ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliği veya Türk Konsolosluğundan onaylanmış kopyası istenir.
a) Lise diploması ve denklik belgesi,
b) Not döküm belgesinin (transkript) aslı ve İngilizceye çevrilmiş kopyası,
c) Sınav sonuç belgesi,
ç) Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
ç) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu,
d) Son altı aya ait pasaport standardında 1 adet fotoğraf,
e) Adayların Üniversitede eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir
gelire sahip olduğuna dair taahhütname.
Değerlendirme ve sonuçların ilanı
MADDE 9 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirmeleri EK1’de
belirtilen puanlar dikkate alınarak yapılır.
(2) Adayların başvuruları, Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Sınav Komisyonu
tarafından değerlendirilir.
(3) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Sınav Komisyonu başvuruların
değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun
olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri dikkate alarak sıralama
yapar. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek listeler oluşturulur.
(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların
değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.
(5) Asıl ve yedek öğrenci listeleri akademik takvimde belirtilen tarihte Üniversitenin
internet sayfasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.
(6) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara bir kabul belgesi gönderilir. Bu belge
öğrenim vizesi almak için kullanılabilir.
(7) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Sınav Komisyonunun kararı Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir.

(8) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme hakkı kazandırmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Türkçe Yeterlik, Yabancı Dilde Yeterlik, Öğrenim Ücreti,
Güvence Miktarı
Kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırırlar.
a) Öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti,
b) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin aslını ibraz etmek şartıyla
bir sureti,
c) Son altı aya ait pasaport standardında 4,5x6 cm boyutunda 1 adet fotoğraf,
ç) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların online başvuruda sunduğu belgelerin aslı.
(2) Genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı
maddesine göre özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.
(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli yasal işlem yapılır.
(4) Kesin kayıttan sonra boş kalan kontenjanlar Üniversitenin internet sayfasında ilan
edilir ve asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yedek listeden boş kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır.
Türkçe yeterlik
MADDE 11 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylardan TÖMER Belgesi
bulunmayan öğrenciler Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanlığınca yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girebilirler. Türkçe Yeterlik Sınavı
değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı olan adaylar
öğrenimine başlar, başarısız olanlar ise öğrenime başlayabilmek için Türkçe yeterliklerini 2
yıl içinde belgelendirmek zorundadır. Bu süre sonunda başarısız olanların Üniversite ile ilişiği
kesilir.
Yabancı dilde yeterlik
MADDE 12 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere kayıt hakkı
kazanan adaylardan Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil
hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olanlar, programın birinci sınıfından öğrenime devam
ederler.
(2) Birinci fıkrada yer alan koşulları sağlayamayan öğrenciler, 1 (bir) yıl süre ile
Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil öğretimine devam
ederler.
Öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim
ücreti, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen azami ve asgari tutara göre Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenir.
Güvence miktarı
MADDE 14 – (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin Ülkemizde
yükseköğretimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla maddi bir güvence miktarı,
Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat
MADDE 15 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri

iletişim adreslerine veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış
veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine
tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.
Disiplin işleri
MADDE 16 – (1) Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Erzurum Teknik
Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato
kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.

ETÜ-Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Kullanılacak Sınavlar ve Puanları

Sınav Adı
ABİTUR (Alman Lise Bitirme Sınavı):
ACT (American Collage Test) Amerikan
Üniversite Sınavı
Baccalaureate France (Fransız Bakaloryası):
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi
sınavları
Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovaniii
Pakistan Higher Secondary Certificate
(HSC)/ Intermediate
Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı
(ORT):
Moğolistan General State Examination
(Konkurs):
Beyaz Rusya (Belarus); Belarussian Central
Testing:
Mısır

Taban Puanlar
en fazla 4
en fazla 24
başvurulan programla ilgili dalda en az 15 /
20
60/100
en az %60 başarı veya en az 3 / 5
diploma notu başvurulan programla ilgili
dalda en az % 60 başarı
en az 150 / 250 puan

en az 3 / 5

en az 300 / 600

Merkezi Lise Bitirme Sınavında
başvurulan programla ilgili dalda en az % 60
Azerbaycan
TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite
giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili
alanda (ihtisas grubu) 700
üzerinden en az 420 puan
Azerbaycan ATTESTAT
5 üzerinden en az 3
GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL
başvurulan programla ilgili konuda
Sınavları
birisinden en az A notu
alınmış 2A seviyesi
International Baccalaureate (IB) Uluslararası
30
Bakalorya Sınavı
SAT 1
Toplam 1600 puan üzerinden en az 1100
(Scholastic Aptitude Test):
Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı
Uyruklu – Yurt Dışından Öğrenci Kabul
40
Sınavı

Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği
kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarının
yaptığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme
Sınavlarının herhangi birinden yeterli puanı
almış olmak.
Cezayir: Cezayir Bakaloryası
Gürcistan: Sashualo Skolis Atestati
(Secondary School Leaving Certificate):

40
en az %60 başarı
en az 6/10 puan veya 3 / 5 veya
%60 başarı

Bosna Hersek Lise Mezuniyet Belgesi:

en az "B" veya 5 üzerinden 3

Tacikistan Attestat dar borai malimati
miyona:

5 üzerinden 3

Bahreyn: Tawjahiya (Merkezi Lise Bitirme
Sınavı):
Tunus : Baccalaureat d l’enseignement
secondaire:

en az 60/100 başarı notu
en az 12 / 20 puan

West African Examination Council West
en az biri başvurulan programda
African Senior School Certificate
olmak üzere altı konuda (alanda) B2
Examination (WASSCE)
seviyesinde puan
(WAEC):
Afganistan; Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı
en az 210 / 350 puan
(Konkurs):
Arnavutluk;
6/10 puan
Genel Ortaöğretim Sertifikası (Matura):
Angola Cumhuriyeti; Secondary School
12 / 20 puan
Leaving Certificate:
Bangladeş;
başvurulan ilgili fakültenin alanlarında en az
Higher Secondary Certificate(HSC):
%60 başarı
Bulgaristan; MATURA:
%60 başarı
Kamerun;
Ortaöğretim Mezuniyet Belgesi:
Ortaöğretim Üst Düzey Eğitim Sertifikası:
Çek Cumhuriyeti Maturitni Zhouska /
Maturita:

12 / 20 en az 2 adet A seviyesinde ve 4 adet
O seviyesinde başarı

Gambiya Cumhuriyeti;
West African Examination Council
(WAEC) West African Senior School
Certificate Examination (WASSCE):
İran İslam Cumhuriyeti; Dabiristan ve
Pishdaneshgahi:
Irak
Secondary School Leaving Certificate:
Kırgızistan ATTESTAT
Suudi Arabistan Kralliği

sınavlarda girilen alanların 3'ü başvurulan
programla ilgili
olmak üzere 5 konudan toplam en fazla 25
puan
en az 12 / 20

5 üzerinden 3 başarı puanı

%60 başarı
en az 3/5 başarı notu
%60 başarı

Suudi Arabistan High School Diploma /
Qudrat:
Somali Federal Cumhuriyeti
Secondary School Leaving Certificate:
Suriye Arap Cumhuriyeti General
Secondary Education Certificate:
Al-Shahada-Al Thanawiyya AlAMM/Baccalaureat:
Türkmenistan Devleti
Attestat:
Ukrayna
External Independent Test:
Attestat:
Zambiya Cumhuriyeti Secondary School
Certificate Exam (ZSC):
Zimbabve Cumhuriyeti
ZIMSEC General Certificate of Education
Advanced Level:

%60 başarı

240 üzerinden en az 144
5 üzerinden 3
ortalama 120 / 200
en az 3 / 5 veya 6 / 10
İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konunun en
az 4’ünden Credit veya üzeri not almak
başvurulan programlarla ilgili alanlarda en
az %60 başarı

Not:
1) Üniversite Giriş Sınavı özelliğinde olan sınavlar, sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl
geçerlidir.
2) Listede yer almayan diploma notları da değerlendirmeye alınabilir.

