4) Uyruğundan biri T.C olan çift uyruklular ile T.C uyruğunda bulunanların yurtdışındaki bir
liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin
örgün yolla alındığını gösteren pasaport veya emniyet kayıtlarının diplomanın alındığı
ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge.

Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri Karadeniz Teknik
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde
KTÜYÖS 2021 puanı olan adaylara öncelik verilir. Adaylar ilan edilen kontenjanlardan en
fazla beş tercih yapabilir. Yerleştirmede adaylar KTÜYÖS 2021 puanına, ortaöğretim
mezuniyet puanının yüzlük sisteme çevrilmiş değerine, doğum tarihine (Gençler öncelikli) ve
soyadına göre (alfabetik) sıralanır ve kontenjan dâhilinde yerleştirilir. Kontenjan dolmaması

durumunda eşdeğer sınavın yüzlük sisteme çevrilmiş değerine (Eşdeğer sınavlar arasında
öncelik olmaksızın), ortaöğretim mezuniyet puanının yüzlük sisteme çevrilmiş değerine,
doğum tarihine (Gençler öncelikli) ve soyadına göre (alfabetik) sıralanıp yerleştirme yapılır.

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 06 Eylül-10 Eylül 2021 tarihleri arasında
http://www.ktu.edu.tr/oidb adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
Yedeklerin kayıt tarihleri: İlk yedek listedekiler 16 Eylül-17 Eylül 2021, yedeklerden kayıt
yaptırmayanların yerine ikinci yedekler 21 Eylül 2021 tarihlerinde http://www.ktu.edu.tr/oidb
adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Uyruğundan biri T.C olan çift uyruklular ile T.C uyruğunda bulunanların yurtdışındaki bir
liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin
örgün yolla alındığını gösteren pasaport veya emniyet kayıtlarının diplomanın alındığı
ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge.

Not: Kesin kayıt belgelerini sisteme eksik yükleyenlerin kayıtları kabul edilmeyecektir. Ayrıca
kesin kayıt yaptıran öğrenciler, kesin kayıt belgelerini kayıt tarihinden itibaren en geç 3 ay
içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu
Öğrenci Bürosuna elden, posta veya kargo yoluyla göndermeleri zorunludur. Evraklarını
kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde göndermeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri
Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların
öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.
Üniversitemizce kabul edilen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

KTÜ Türkçe Yeterlilik Sınavı Düzeyleri
Türkçe Dil

Puan Aralıkları

Açıklama

Yeterlilik Düzeyi

C2

90-100

C1

80-90

B2

65-79

B1

50-64

A2

30-49

A1

0-29

B2, C1 ve C2 düzeyi puanı olan adayların Türkçe
düzeyi yeterlidir. Öğrencinin önlisans / lisans
öğrenimine başlayabileceğini ifade eder.

A1, A2 ve B1 düzeyi puanı olan adayların Türkçe
düzeyi yeterli değildir. Öğrencinin bu maddenin 3.
Fıkrasına göre Türkçe seviyesi yeterli düzeye geldikten
sonra önlisans/ lisans öğrenimine başlayabileceğini
ifade eder

(2) Öğrencilerin ibraz edeceği belgeler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KTÜ TÖMER) verdiği “Türkçe Yeterlilik

Belgesi”; üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin verdiği
Türkçe Dil Yeterlilik Belgeleri ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe
Yeterlik Sınavı (TYS) sonuç belgeleri olabilir. Öğrencilerden B2, C1 ve C2 düzeyine sahip
olanlar adaylar öğrenime başlar.
(a) B2 Türkçe düzeyi ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler en geç üçüncü
eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 ya da C2 seviyesine
yükselttiğini belgelemelidir. En geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar
Türkçe düzeyini C1 ya da C2 seviyesine yükseltemeyenler dil seviyesini C1 ya da
C2 seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler.
(3) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe seviyesi A1, A2 ve B1 olan
öğrenciler öğrenime başlayamayacaktır. Bu öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimi alabilmeleri
için bir (1) yıl izinli sayılacaklardır. Bu süre zarfında öğrenciler Türkçe öğrenmekle yükümlü
tutulacaktır. Türkçe düzeyini
8. maddenin 1. ve 2. fıkrasına göre yeterli duruma getiren öğrenciler yerleştikleri programda
öğrenime başlayabilecektir.
(4) Eğitim dili Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verilen yükseköğretim
programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere, yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra
Türkçe eğitimi alması için bir (1) yıl ek süre verilir. Yabancı dil hazırlık eğitimi ve Türkçe
eğitimi toplam iki yılı geçen öğrencilerin Üniversiteyle ilişkileri kesilir.
(5) Öğrenciler, Türkçe dil yeterlilik belgelerini akademik takvimde belirtilen ders
kayıtlanma tarihlerinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmakla yükümlüdür.
(6) Lise eğitimini Türkiye’deki bir okulda tamamlayarak mezun olan veya yurtdışındaki
bir Türk lisesinde öğrenimini tamamlayan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

