KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YURTDIŞI ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI
I.

TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son sınıfında bulunmaları koşuluyla aşağıdaki
başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversitemiz programlarında öğrenim görmek için başvuruda
bulunabilirler.
A.

1) Yabancı uyruklu olanların.
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin.

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
*4) a) 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) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b) 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) başvuru yapabilmelerine.
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL 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.
başvurularının kabul edilmesine.
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alan yurtdışı
öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.
Yurtdışı öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunan adayların programların belirlenen kayıt
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
B.

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını 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 GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. 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),

5) 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
başvurularının kabul edilmemesi.
II.

ÖN BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini
sağlamış olmak gereklidir.
1

KTÜYÖS Temel Beceri Testi

2

SAT I sınavı

3

GCE (A level) sınav

4

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi
sınavları

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik
puanı almak.
En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere
en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.
Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden
alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

5

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

6

ABITUR sınavı

En az 4 puan almak.

7

ACT (American College Test) sınavı

8
9
10

Lübnan'da
yapılan
Bakalorya
(Baccalaureat Libanais) sınavı
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan
Üniversite giriş sınavı (Gaokao)
Suriye'de
yapılan Al-Shahada-Al
Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

En az 40 standart puan almak.

Fen (science reasoning), matematik (math) ve
toplam puan olarak en az 21 puan almak.
Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100
üzerinden en az 65 olmak.
Başvurulan
programın
puan
türünde
750
üzerinden en az 500 puan almak.
Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden,
Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185,
diğer bölümler için en az 170 puan almak.

11

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı
Uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak

12

Libya’da
yapılan Al-Shahada-Al
Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden,
Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185,
diğer bölümler için en az 170 puan almak.

13

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az % 60 ına sahip olmak

Not: Üniversitemiz bünyesinde KTÜYÖS Temel beceri sınavı yapıldığından diğer
Üniversitelerin yapmış oldukları Yurt Dışından Kabul edilecek öğrenciye ait sınavlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvuru Formu (En fazla beş tercih yapılacaktır)
2) KTÜYÖS sonuç belgesi, diğer sınav sonuç belgeleri veya lise diploması fotokopisi
3) Lise diploması ve not belgesi fotokopisi İngilizce yada Türkçe olmalıdır. Liseden Mezun
olmamış öğrenciler Lise diplomasını kesin kayıtlarda getirecektir.
4) Pasaport fotokopisi(onaylı),
5) 1 adet Fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.(4,5X6 ebadında son altı ay içinde önden
çekilmiş)
T.C. veya KKTC vatandaşları ve doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Lise
Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için) 6. ve 7. Maddeleri belgeleyecekler.
6) T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)
7) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular pasaport fotokopisi ve Vukuatlı nüfus kayıt örneği
(Nüfus müdürlüğünden alınacak)

III.

ÖN BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Bütün başvurular form dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte 13 Haziran -24 Haziran 2016
tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru formu ve evraklar
tamamlanmış olarak “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 61080
Trabzon” adresine posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

IV. ÖN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nin yetkisindedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta
serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Eksik
belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar 22 Temmuz 2016 tarihinde
http://www.ktu.edu.tr/oidb adresinde duyurulacaktır.
Yerleşme Şekli: Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri Rektörlüğümüz
tarafından yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde KTÜYÖS puanı olan adaylara öncelik verilir. Adaylar
ilan edilen kontenjanlardan en fazla beş tercih yapabilir. Yerleştirmede adaylar puanına göre KTÜYÖS
puanına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde yerleştirilir. Kontenjan dolmaması durumunda eşdeğer
sınavı yoksa ortaöğretim başarı puanına göre KTÜYÖS e girenler öncelikli olarak yerleşme yapılacaktır.
Puanların eşitliği halinde öncelik sırası doğum tarihi küçük olanlara, sonra soyadına verilir.
Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların
sayısı, bu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna bağlı programların kontenjan toplamının
yüzde 20’ sini aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra
kontenjanların dolmaması halinde, ülke barajı uygulanmaz yedeklerden sırası gelen adayın kaydı
yapılır. Ek yerleştirme yapılmaz.
V. KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ
Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Karadeniz
Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Trabzon adresinde yapılacaktır.
Yedeklerin kayıt tarihleri: İlk yedek listedekiler 29 Ağustos-02 Eylül 2016, yedeklerden
kayıt yaptırmayanların yerine ikinci yedekler 08-09 Eylül 2016 tarihlerinde kayıt yaptırabilirler.
1)Kesin kayıt belgeleri
a) Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı
Türkçe örneği) veya KTÜYÖS sınav sonuç belgesi.
b) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe
örneği),
c) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe
örneği),
d) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi
ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca
yapılmış),
e) Öğrenim Meşruhatlı pasaport (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan
onaylı Türkçe örneği)
f) İkamet tezkeresi(emniyet müdürlüğünden alınan yabancılara mahsus geçici kimlik
numarası 30 Eylül 2016 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir.)
g) 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)
h) Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu,
i) Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası
geçerliliği olan belge,
g)Türkçe düzeyini gösteren belge.
2)Öğrenim ücreti
Bakanlar kurulu kararı ile Türk öğrenciler için belirlenen miktarın, I.öğretim için üç katı,
II.öğretim için iki katı olarak tahsil edilir.

