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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ 

Senato Kabul Karar Tarih, no: 16.03.2011/ S-2011-08/7 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kontenjanlar 

 
Amaç, kapsam ve dayanak 
MADDE  1 – (1) Bu Yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 

2922 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulunun 18.03.2009 tarihli 
toplantısında alınan yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkânının 
verilmesi kararı uyarınca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu onayı 
ile yurt dışından öğrenci kabul etmesi ile ilgili esasları düzenler. 

Kontenjanların belirlenmesi 
MADDE  2 – (1) Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ait kontenjanlar her yıl 

Fakültelerin önerisi, Senatonun görüşü ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile belirlenir.  
 

 
 İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru ve Kabul Koşulları 
 

Başvuru koşulları1 
MADDE  3 – (Değişik: 22.06.2017 tarih 13/04 sayılı Senato Kararı)   
(1) Bu yönerge kapsamında Üniversiteye, lise son sınıf öğrencisi veya lise mezunu 

olmaları koşuluyla: 
a) Yabancı uyruklu olanlar, 
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni almak suretiyle 

Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde 
kayıtlı reşit olmayan çocukları (Bu durumdaki çocuklar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 28. maddesinde belirtilen haklardan faydalanabileceklerini belgelemek 
zorundadır.). 

c)  Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığını da alarak çift uyruklu 
olanlar, 

ç) TC uyruklu olup;  
 1) 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı 

bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir 
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),  

 2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime (lise)  başlayan adaylardan 
ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar 
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış 
olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),  

d) KKTC uyruklu olup;  
    1) KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olanlar, 
    2) 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki bir ülkede ortaöğrenim kaydı yaptırıp 

eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,  
başvurabilir.  

Kabul için başarılması gereken sınavlar 
 MADDE  4 – (1) (Değişik: 16.07.2012 tarih 16/16 sayılı Senato Kararı) Adayların 
başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 
aşağıdaki sınavlardan herhangi birine ait belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekir: 

                                                
1 Bu madde başlığı “Adayların  uyruğu ”iken, 06.04.2012 tarihli ve 09 sayılı Senato Toplantısının 15 nolu kararı ile metne işlendiği şekilde 
değiştirilmiştir. 
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a) Aşağıdaki sınavlardan herhangi birinin belirtilen puanla başarılmış olması; 

 SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavından en az 1000 puan, 
 ACT (National College Admission Examination) sınavından en az 21 puan, 
 GCE sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2  

konuda A seviyesi puan, 
 Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notunun en az 28 olması, 
 Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific  

Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalamasının en az 80 olması, 
  Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında, fen dalında  

(Scientific Stream) diploma notunun en az 13 olması, 
 Azerbaycan ortaöğrenim bitirme sınav belgesi ATTESTAT,  
 (Ek cümle: 28.07.2016 tarih 19/7 sayılı Senato Kararı) İtalya Maturita diploma notunun en az 

70 olması, 
b) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın,  

gümüş ve bronz madalya almış olması,  
c) Yukarıda belirtilen sınavların dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış benzeri 

bir sınavdan başarı seviyesi Üniversite Senatosu tarafından kabul edilebilecek bir puan almış olması.  
(2) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, 

Tawjihi v.s.) süresiz geçerlidir. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT v.s.) geçerlilik 
süresi ise iki yıldır. 

(3) Üniversite, YÖK tarafından onaylanmış olması şartıyla Senato kararıyla kabul edeceği sınav 
türlerini, bu yönergede değişiklik yapmaksızın, her yıl internet sayfasında ilan eder.  
   Başvuru şekli  
  MADDE  5 – (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar ve başvuru formu Üniversitenin internet 
sayfasında duyurulur. Başvurular, belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ilan edilen 
şekilde yapılır. Aday öğrenci, farklı fakülte ve programlara başvursa dahi bu durumu belirterek tek bir 
başvuru formu doldurur.  
  Başvuru için gerekli belgeler 
  MADDE  6 – (1) Adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgeleri 
ibraz etmeleri gerekir:  
 a) Bu yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki şartlardan birini sağladığını belirten 
belgenin onaylı örneği, 
 b) Lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin noter veya yurtdışındaki Türk 
Elçilikleri tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti,  
 c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi 
not belgesi (transkript) ile noter ya da yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış İngilizce 
veya Türkçe sureti, 
 ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri 
tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti,  
 d) İki adet vesikalık fotoğraf, 
 e) Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam 
masraflarını (yıllık 12.500.-TL tutarındaki) karşılayabilecek mali imkânlara sahip olduğunu gösteren 
belgeler.  

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı ile Gelen Öğrenciler 
 MADDE  7 – (1) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) kapsamında 
Üniversiteye alınacak öğrenciler için ilan edilen kontenjanlara yerleştirme işlemi Yüksek Öğretim 
Kurulu tarafından yapılır. 

(2) TCS ile Üniversiteye Devlet Burslusu olarak yerleştirilen öğrenciler bursluluk statüleri 
bakımından Milli Eğitim Bakanlığının 05.04.2010 tarih ve 1602 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya 
konulan, Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları ile İlgili Şartname’ye 
tabidirler. 
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(3) Bu madde kapsamında öğrencilerin aldıkları dönem izinleri Üniversite tarafından İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kayıt İşlemleri 

 
Değerlendirme ve Seçim Komisyonu  
MADDE 8 – (1) Öğrenci kabulünde özel yetenek sınavı gerektirmeyen bölümlere yapılan 

başvurular, Rektör tarafından oluşturulan Yurt Dışından Alınacak Öğrencileri Değerlendirme ve Seçim 
Komisyonu tarafından incelenir.  

(2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, 
Rektör tarafından oluşturulan Özel Yetenek Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 
yapılır. 

(3) Komisyonlar, her lisans programı için bu yönergenin 3-7 inci maddelerinde belirtilen şartlara 
sahip olan adayları sıralayarak Rektörlüğe bildirir. İlgili fakülte yönetim kurulu bu sıralamayı esas 
alarak kontenjanlara göre öğrencilerin kabulünü karara bağlar.   

Sonuçların Duyurulması 
 MADDE  9 – (1) Başvuru sonuçları Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. Kabul 
edilen adaylara aynı zamanda bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektubu ibraz ederek 
ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliğinden “öğrenim meşruhatlı giriş vizesi” almaları 
gerekmektedir. Adayların, Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra, Türkiye’de Öğrenim Gören 
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gerekli yükümlülükleri de 
yerine getirmeleri gerekmektedir.            

Kayıt  
MADDE  10 – (1) (Değişik: 06.04.2012 tarih 09/15 sayılı Senato Kararı)  Kayıtlar Öğrenci 

İşleri Müdürlüğünde adayın şahsen başvurusuyla akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. 
Ücret ve ödeme koşulları 
MADDE  11 – (Değişik: 23.07.2018 tarih 14/2 sayılı Senato Kararı)   
(1) Kabul edilecek öğrenciler ücrete tabidir. Ücretini ilan edilen zamanda ve miktarda ödemeyen 

öğrencinin Üniversiteye kaydı yapılmaz. 
(2) Başarılı öğrencilere Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile öğrenim 

ücreti indirimi verilebilir.  
(3) Ücret ve ödeme tarihleri her akademik yılın başında ilan edilir.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

 
Eğitim - Öğretim Dili 
MADDE 12  – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili ağırlıklı olarak Türkçe’dir. Hangi 

programlarda Türkçe veya İngilizce ya da kısmen İngilizce eğitim-öğretim yapılacağı her yıl ÖSYM 
kılavuz koşullarında belirtilir. 

İngilizce hazırlık programı 
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, lisans programına başlayabilmeleri için TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergede 
belirtilen şartları sağlamaları gerekir.  

 Türkçe Dil Düzeyi  
MADDE  14 – (Değişik: 23.07.2018 tarih 14/2 sayılı Senato Kararı)   
(1) Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Kriterleri 

çerçevesinde yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterliliklerini 
belgelemeleri gerekir. Belge sunamayan öğrencilerin Türkçe Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB 
ETÜ TÖMER) veya eşdeğer kurumlar tarafından yapılan sınavlara girmesi ve en az B2 düzeyinde başarı 
sağlamaları gerekir.  
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          (2) Türkçe yeterlilik koşulunu sağlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları programa başlar. Türkçe 

yeterlilik koşulunu sağlayamayan öğrenciler ise Üniversitenin Türkçe Hazırlık programına devam eder.  
(3) Türkçe dil yeterliliğini Üniversiteye kayıt olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde 

sağlamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 
Eğitim-Öğretim 

 MADDE  15 – (1) Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-
öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan mevzuata tabidirler. 
 (2) Öğrenci İşleri Müdürlüğünde en az bir personel, yabancı öğrencilerin sorunlarını ilgili 
birimlere iletmek üzere irtibat görevini yürütür.  

GEÇİCİ MADDE 1- (1)  09 Mayıs 2010 tarihinde son kez yapılmış olan Yabancı Uyruklu 
Öğrenciler Sınavı (YÖS) sonuçları iki yıl geçerli olacağından, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında da bu 
sınav sonuçları ile başvuru yapılabilecektir. Bu sınavda Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 
puan almış olmak gereklidir. 

(2) YÖS sonucuna göre yerleştirilen öğrenciler için YÖS kılavuzunda belirtilen ilke ve esaslar 
uygulanır. 

  Yürürlük 
  MADDE  16 – (1) Bu yönerge TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunun kararı ile 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE  17 – (1) Bu yönergeyi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


