ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI İÇİN
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve Kapsam
Madde 1
(1) Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu tarafından fakültelerin bölüm/programlarına ayrılan
uluslararası öğrenci kontenjanları esas alınarak, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılacak başvurular
ile kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönerge, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Lisans programlarına Uluslararası öğrenci
adaylarının başvuru, kayıt ve kabul koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 2
(1) Bu Yönerge;
a) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a,
b) 11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6287 sayılı Kanuna dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 3
(1) Bu Yönergede geçen;
a) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini
b) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini
c) ÖSYM : T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini
d) Adana BTÜ: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini
e) Rektörlük : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü
f) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü
g) Senato : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu
h) Birim : Uluslararası öğrenci kabul edecek fakülte veya yüksekokulunu
i) TÖMER : Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini
j) Adana BTÜ TÖMER: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezini
k) Uluslararası Öğrenci Ofisi: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimi
l) Uluslararası Öğrenci: Bu yönergede belirtilen koşullara göre kabul edilen öğrenciyi
m) Birim Kurulu: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde fakülte kurulunu
yüksekokullarda yüksekokul kurulunu
n) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu
o) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini
p) Adana BTÜ YADYO: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu
r) Komisyon: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne başvuran uluslararası öğrenci adaylarının
başvuru ve kabul süreci ile ilgilenen komisyonu
s) YÖS: Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını
t) SAT: Scholastic Assessment Test sınavını,
u) GCE-AL: Uluslararası lise bitirme sınavı olan “The General Certificate of Education -Advanced
Level” sınavını,

v) TOEFL: "Test of English as a Foreign Language" testini,
y) PTE: Pearson Test of English sınavını,
z) YDS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Esaslar, Kontenjan, Başvuru İşlemleri, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Giriş Puanı
ve Sonuçların Açıklanması, Dil Yeterlik Düzeyleri
Başvuru Koşulları
Madde 4: Aşağıda belirtilen ölçütlere göre adayın başvurusu kabul veya reddedilir.
(A) Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı, reşit olmayan çocukları (Mavi Kart),
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift
uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar
dahil),
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında
yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
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 olanlar,
6) Türkiye’de eğitim gören ve Liseyi Türkiye’de bitiren Yabancı Uyruklu Öğrencilerden ÖSYM sınav
sonuçlarına sahip olanlar,
(B) Başvuruları Kabul Edilmeyen Adaylar
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (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 GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (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),
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 uyruklular

* :Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.
Başvuru Esasları
Madde 5
(1) Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversite
web sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Adana BTÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi çevrimiçi başvuru
sistemi aracılığıyla yapılır.
(3) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.
(4) YÖS Sonuç Doğrulama sayfası olmayan Üniversitelerin YÖS Belgeleri kabul edilmeyecektir. Bu şekilde
başvuran adayların kayıtları yapılmayacaktır.
(5) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Kontenjan Belirleme
Madde 6
(1) Tüm lisans programları için öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ilgili bölüm/program
kurulunun önerisi dikkate alınarak birim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanarak
Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur. Söz konusu işlem her eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir
sonraki eğitim- öğretim yılı için yapılır
(2) Adana BTÜ kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(3) Kontenjanlar Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Ofisinin web sayfasında yayımlanır.

Başvuru İşlemleri
Madde 7
(1) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde Adana BTÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi internet sayfası
üzerinden yapılır.
(2) Başvuru sırasında öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri doldurup, belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.
(3)Başvuru sırasında yüklenen belgelerden (Diploma, Transkript, sınav sonuç belgesi) asıllarının, kesin kayıt
sırasında kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunlu olup, teslim edilmemesi halinde kayıt yapılmayacaktır.
(4) Eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgeye rastlanan adayın başvurusu iptal edilecektir.
(5) Her aday sadece bir başvuru yapabilir, bu başvurusunda en fazla 3 bölüm tercih edebilir.
(6) YÖS Sonuç Doğrulama sayfası olmayan üniversitelerin YÖS Belgeleri kabul edilmeyecektir. Bu şekilde
başvuran adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler
Madde 8
(1) Başvuru için adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) EK 1’deki sınavların birinden alınmış geçerli sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Türkçe veya İngilizce
tercümesi)
b) Lise diplomasının fotokopisi veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi
gösteren, öğrenim görmekte oldukları ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi belgenin fotokopisi
(Türkçe veya İngilizce tercümesi)
c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript-Not durum belgesi) fotokopisi (Türkçe
veya İngilizce tercümesi)
d) Varsa Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi

e) Pasaport fotokopisi
f) Bir (1) adet fotoğraf (4.5X6 cm)
(2) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması
Madde 9
(1) Başvuruları kabul edilen adayların değerlendirilme ve yerleştirilmeleri Rektörlükçe oluşturulan
komisyon tarafından merkezi olarak yapılır. Bu komisyon Sorumlu Rektör yardımcısı başkanlığında, Öğrenci
İşleri Daire Başkanı, Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı ve başvuru alan her programdan bir öğretim üyesinden
oluşur. Adayların başvuruları, Komisyon tarafından değerlendirilerek a) kesin kabul (asil-yedek) b) ret şeklinde
sonuçlandırılır.
a) Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri
değerlendirmeye alınmaz.
b) Asil ve
yedek aday listeleri birlikte hazırlanarak, takvimde belirtilen tarihlerde Adana
BTÜ internet sayfasında ilan edillir.
c) Kayıt hakkı kazanan asil-yedek adaylara (yedek adaylar kayıt hakkı elde ettikten sonra) durumlarını
ve kayıt tarihlerini bildiren davet mektupları hazırlanır. Adaylar davet mektuplarını başvuru sayfasından
temin edebilirler.
(2) Yerleştirme sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihte Üniversite web sayfasında ilan edilir ve adaylara
e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek adaylardan kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir.
Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından düzenlenen
resmi kabul mektubu gönderilir. Belirtilen süre içinde kayda geleceklerini beyan etmeyen adayların kaydı
yapılmaz ve yedek listedeki adayların yerleştirilmesi yapılır. Sonuçlar, Rektörlükçe onaylandıktan sonra
adaylara, müracaat ettikleri ilgili birimlere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına duyurulur. Kayıt olan öğrenciler
ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
(3) Komisyon tarafından alınan kararlar ÜYK tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
(4) Değerlendirme sonucu eğitim dili Türkçe olan bir programa yerleştirilen öğrencilerden Türkçe yeterlik
belgesi istenir ve TÖMER koşulları uygulanır.
(5) ) Değerlendirme sonucu tamamen yabancı dille eğitim yapan programlar ile kısmen yabancı dille verilen
programlara yerleştirilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik belgesi istenir ve YADYO koşulları uygulanır.
(6) Komisyon, gerekli durumlarda ilgili Bölüm Kurulu değerlendirmesi alabilir ve Bölüm Başkanlığı’nı
değerlendirme süreci hakkında bilgilendirebilir.
(7) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
Kayıtlar ve Gerekli Belgeler
Madde 10
(1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, öğrenci tarafından bizzat yapılacaktır. Kayıt için gerekli belgeler
şunlardır:
a) Lise Diplomasının aslı ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri /Konsoloslukları veya noter onaylı
Türkçe veya İngilizce tercümesi,
b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçilikleri /Konsoloslukları veyaTürkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak
“Denklik Belgesi”,
c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript-Not durum belgesi) aslı ve Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilikleri /Konsoloslukları veya noter onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi,
d) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri
/Konsoloslukları veya noter onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi:

- “GCE A Level Predicted Results” belgeleri ile başvuru yapan adaylar onaylı A Level,
Sertifikalarını getirmelidir. Ayrıca söz konusu adayların başvuru sürecinde beyan ettikleri
notların birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili adayların kayıt hakları iptal
edilecektir.
- SAT sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıtlara kadar College Board’dan orijinal
belgelerinin gelmemesi durumunda kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle SAT College
Board resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan
adayların kayıt hakları iptal edilecektir.
- YÖS Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların YÖS Sınavını gerçekleştiren Üniversitenin
doğrulama sayfasından kontroller yapılacaktır. Doğrulama sayfası olmayan ya da kayıt
tarihlerinde doğrulama sayfası aktif olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
e) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ilgili makamlarca onaylanmış
örneği
f) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu
g) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”
(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve lise eğitimlerini Türkiye’de bitirenler hariç)
h) 6 adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde çekilmiş olmalıdır)
i) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi
j) Mavi Kartlılar için Mavi Kart tasdikli sureti
k) Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.)
(2) Kayıt işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin asıllarının sunulması zorunludur.
(3)İlan edilecek süre içerisinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.
Türkçe Yeterlik Düzeyleri
Madde 11
(1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıdaki gibidir:
C1, C2 düzeyleri:
Tamamen Türkçe eğitim-öğretim sağlanan bölümlerde öğrenime başlayabilir. Türkçesi yeterlidir
C1, C2 ve B2 düzeyleri:
Kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim sağlanan bölümlerde öğrenime başlayabilir. Türkçesi yeterlidir.
A1-A2- B1 düzeyleri:
 Tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim sağlanan bölümlerde öğrenime başlamak için Türkçesi yeterli
olup mezun olana kadar Adana BTÜ TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek suretiyle
Türkçe yeterlik düzeylerini en az A2 seviyesine çıkarmak zorundadırlar.


Kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim sağlanan bölümlerde öğrenime başlamak için Türkçesi yetersizdir.
Ders kaydı yapabilmeleri için Türkçe yeterlik düzeylerini B2 seviyesine çıkarmak zorundadırlar.



Tamamen Türkçe eğitim-öğretim sağlanan bölümlerde öğrenime başlamak için Türkçesi yetersizdir. Ders
kaydı yapabilmeleri için Türkçe yeterlik düzeylerini en az C1 seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

(2) Başvuran adayların, Türkçe yeterlik düzeylerini, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü belgelerini sunması
zorunludur. Bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Adana BTÜ TÖMER tarafından yapılacak

Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir.
a) TÖMER Belgelerinin, Üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.
b) Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak
kabul edilir.

Yabancı Dil Yeterlik Düzeyleri
Madde 12

1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar Üniversitelerarası

2)

3)
4)
5)

Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında
sunmalıdırlar. Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Adana BTÜ YADYO tarafından düzenlenen
Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. Yönergenin sonunda bulunan EK2’de Eşdeğerlik tablosu verilmiştir.
Kısmen veya tamamen İngilizce öğretim yapan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar
kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (TOEFL, PTE) veya Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına
girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce
Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler için Adana BTÜ YADYO Hazırlık Öğretimi
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Resmi dili İngilizce olan ülkelerden başvuran ve öğretim dili tamamen
İngilizce olan okullardan mezun öğrencilerden İngilizce yeterlik belgesi aranmaz.
İngilizce yabancı dil puanı olarak TOEFL IBT için en az 84, PTE Akademik için 71 puan almak gerekir.
Resmi dili İngilizce olan ülkelerden başvuran ve öğretim dili tamamen İngilizce olan okullardan mezun
öğrencilerden İngilizce yeterlik belgesi aranmaz.
Eğitim görecekleri dil puanını istenilen düzeye getiremeyen öğrenciler dil yeterlik belgesi alıncaya kadar
kazandıkları programda öğrenimlerine başlayamazlar.

Türkçe ve İngilizce Yeterlik Düzeyi
Madde 13
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrencilerin tamamen İngilizce, kısmen İngilizce ve tamamen
Türkçe öğretim verilen programlara ders kaydı yapabilmeleri için gerekli dil yeterlik düzeyi ve teslim süresi
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Program Türü

Türkçe Dil
Düzeyi

Teslim Süresi

İngilizce Dil Düzeyi

Teslim Süresi

Tamamen İngilizce

En az A2

Mezun olana
kadar

Birinci sınıfa
başlarken

Kısmen İngilizce

En az B2

Birinci sınıfa
başlarken

Tamamen Türkçe

En az C1

Birinci sınıfa
başlarken

YADYO
TOEFL IBT
PTE Academic
YADYO
TOEFL IBT
PTE Academic
İstenmeyecektir.

70
84
71
70
84
71

Birinci sınıfa
başlarken
-----

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenim Ücreti
Madde 14
(1) ) Üniversiteye yurtdışından kabul edilen öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Yükseköğretim Kurulunun
"Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer Hükümler
Madde 15
a) Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretim ve sınav ile ilgili konularda Adana BTÜ Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
b) Lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt , lisansüstü eğitim -öğretim ve sınavlar ile ilgili
konularda Adana BTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
c) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu,
Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 16
(1) İşbu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
(2) 22/04/2013 Tarih ve 02 Karar Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Adana Bilim Ve Teknoloji
Üniversitesi Lisans Programlarına Yurt Dışından Uluslararası Öğrenci Kabul Ve Kayıt Yönergesi ve
ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
Madde 17
(1) Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.

EK 1
Tablo 1: Uluslararası Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Başarı Sınavlarına Ait Alt ve Üst
Sınır Puanları

EK2
ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu
Tablo 1. ÖSYM tarafından Kabul Edilen TOEFL Sınavı Eşdeğerlik Tablosu

TOEFL iBT
120
114
108
102
96
90
84
78
72
66
60
54
48

YDS
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Tablo 2. ÖSYM tarafından Kabul Edilen PTE Akademik Sınavı Eşdeğerlik Tablosu
PTE Akademik
90
87
84
81
78
75
71
67
55
50
45
38
30

YDS
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

