
 

1/6 
 

 

2022 – 2023 AKADEMİK YILI 

 LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİ ALIMI 
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Başvuruların Değerlendirilmesi 

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 

Üniversiteye Kayıtların Yapılması 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı 
Kazananların İlanı 
 
Yedek Adayların 
KayıtlarınYapılması 

 

Başvuruların Başlaması 
 

08 TEMMUZ 2022 

31 TEMMUZ 2022 

8 AĞUSTOS 2022 

31 AĞUSTOS- 2 EYLÜL 2022 

2 EYLÜL 2022        
  (Saat: 17:00’den sonra ilan edilecek) 

20-22 EYLÜL 2022 

Başvuruların Bitişi 
 

1-8 AĞUSTOS 2022 

ÖNEMLİ TARİHLER 
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Üniversitemize başvurular online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir. Posta ile başvuru 
kabul edilmeyecektir. Durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyan adaylar 2022-2023 
akademik yılı için SBTÜ’nün lisans programlarında uluslararası öğrenci kontenjanında durumuna 
uygun kategoriye başvuruda bulunabilir. 

Online Başvuru için Link: 
https://ubys.sivas.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3 

1. KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların lise son sınıfta olmaları ya 
da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

(1) Yabancı uyruklu olanların, 
(2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma 

izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere 
talepleri halinde verilen mavi kart 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 kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu 
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

(3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin 
/ bu durumdaki çift uyrukluların 

(4) *a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. 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 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 olacakların, başvurularının kabul edilmesi, 
 
2. KİMLER BAŞVURAMAZ?          

Durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar, uluslararası öğrenci alım kontenjanına 
başvuruda bulunamazlar. 

(1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 
tamamlayanların, 

(2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde 

BAŞVURU 
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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) Yukarıda “Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan 2. maddede tanımlanan 
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (5. maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları 
sağlayanlar hariç) 

(4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (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 uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi, 

 
3. BAŞVURU TÜRLERİ  

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıda tabloda belirtilen başvuru türlerinden 
durumuna uygun kategoride sadece bir başvuru türü ile SBTÜ uluslararası öğrenci alımına 
başvuruda bulunabilir.  

TABLO – 1 (BAŞVURU TÜRLERİ) 
 

SINAVLAR veya DİPLOMA NOTLARI BAŞARI ŞARTI 

Türkiye’deki Üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavı 

En az 50/100 Üniversiteye Giriş Sınavı Statüsünde olan Ülkelerin Ulusal ve/veya 
Uluslararası Sınavları 

Lise Bitirme Sınavı Statüsünde Olan Sınavlar/Lise Diploma Notları 

 

 

FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJANLAR ÖĞRENİM ÜCRETİ 

MÜHENDİSLİK VE 
DOĞA BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü (İngilizce) 

10 
8.000,00TL 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 
(İngilizce) 

10 
8.000,00TL 

HAVACILIK VE UZAY 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Uçak Mühendisliği Bölümü 
(İngilizce) 

10 
20.000,00TL 

TARIM BİLİMLERİ VE 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Bitki Koruma  10 
8.000,00TL 

 

NOT: Öğrenim ücretleri, 2022-2023 akademik yılı için Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenenecek olup tabloda belirtilen rakamlar güncellenebilir. 

KONTENJANLAR VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adaylar online başvuru esnasında sisteme yükleyecekleri belgeleri taranmış olarak hazır 

bulundurmalıdır.  

a) YÖS Sonuç Belgesi veya Üniversiteye Giriş Sınavı Statüsünde olan Sınavların Sonuç Belgesi, 
b) Lise Diploması aslı ve Okul Tanıma Belgesi (Tükçe Tercümeli olmalı.) 
c) Pasaport veya T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart fotokopisi. (Aslı ile birlikte ibraz edilecektir.) 
ç) 2 adet biyometrik fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıyabilecek şekilde 

olmalıdır.) 
d) Not Durum Belgesi (Transkript) (Lise/Ortaöğretim mezuniyet diplomalarında veya 

transkriptlerinde Lise Diploma notunu gösteren bir ibare olmalıdır.) 
 

 

 

DİKKAT! Online Başvuru Sistemi, 31 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye saati ile 23.59’da 

kapanacaktır. 
 

 

 

 

 

 

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?  

SBTÜ lisans programlarına 2022-2023 akademik yılı için uluslararası öğrenci 
kontenjanından başvuran adaylar aşağıda sıralanan adımlar çerçevesinde iki aşamalı bir 
değerlendirme sürecine tabi tutulur.  

Başvuruların Ön Değerlendirmesi 

a) Tüm adaylar başvuru yaptıkları “Başvuru Türüne” göre değerlendirilir. Başvuru türüne uygun 
belge ibraz etmeyen adayların başvuru durumları “Hatalı/Eksik Evrak” olarak değiştirilir.  

b) Belgelerini sisteme eksiksiz yükleyen adayların başvuru durumları “Onaylandı” olarak 
değiştirilir.  

c) Başvuruları yukarıda belirtilen şartlara uymayan adayların başvuru durumu ise “Reddedildi” 
olarak değiştirilir.  

d) Başvuru durumları değiştikten sonra, adayların formda verdikleri kendilerine ait e-posta 
adreslerine “Başvuru durumunuz değişmiştir.” şeklinde bilgi gönderilir. Adayların “Online 
Başvuru Sistemi”nden başvuru durumlarını takip ve açıklama kısmındaki ilgili uyarılara 
dikkat etmeleri kendi sorumluluklarındadır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 



 

5/6 
 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Başvuran adayların değerlendirme işlemleri, ilgili birimler, Senato tarafından oluşturulan 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.  

(1)  Başvuruların değerlendirilmesinde öncelik sırası; Türkiye’deki Üniversitelerin yapmış 
olduğu YÖS sınavı, Üniversite giriş sınavı statüsünde olan Ülkelerin Ulusal ve/veya Uluslararası 
Sınavları, Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavlar ve Lise Diploma Notlarının sonuçları 
dikkate alınarak Üniversite Senatosunca belirlenen ilkeler doğrultusunda yerine getirilir.  
(2) Adaylar en fazla 3 program tercihi yapabilir. Yerleştirme işlemi, adayların tercih ettikleri 
programın koşullarına göre yapılır. 
(3) Başarı puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek 
değerlendirmeye alınır. 
(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirmeyi gerektirmez. 
(5) Yerleştirmelerde sıralama puanının eşitliği durumunda adayların öncelikle tercih sıraları, 
daha sonra ortaöğretim başarı notları dikkate alınır. 
(6) Başvuru koşullarını taşımayan veya eksik evraklı adayların başvuruları değerlendirmeye 
alınmaz. 
(7) Başvuru yapılmayan veya kontenjanları dolmayan programlar arasında Üniversite 
tarafından gerektiğinde ek yerleştirme yapılabilir. 
(8) Birinci yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için başvuru 
yapamazlar. 
(9) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, puanlarına göre sıralanır ve tercihlerine göre ilgili 
programlara yerleştirilir. Adaylardan çifte vatandaşlığı olanlar, başvuru formunu doldururken 
tercih ettiği vatandaşlık bilgisini bildirmek zorundadır. 
(10) SBTÜ’ye kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra programlara kayıt hakkı kazanan adayların 
kaydolmaması veya programların dolmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme 
yapılması ve bu yerleştirmelerde değerlendirme kriterlerinin değiştirilmesi SBTÜ’nün 
takdirindedir.  
 

1. EĞİTİM – ÖĞRETİM DİLİ 

Üniversitemizde başvurulan programların eğitim-öğretim dili %100 İngilizce ve Türkçedir.  

 

FAKÜLTE BÖLÜM DİLİ 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  %100 İngilizce 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü  

%100 İngilizce 

HAVACILIK VE UZAY 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Uçak Mühendisliği Bölümü  %100 İngilizce 

TARIM BİLİMLERİ VE 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Bitki Koruma Bölümü  Türkçe 
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“Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” zorunlu olan programlara kaydı yapılan öğrenci, “Sivas Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 
hükümlerine tabidir. Detaylı bilgi edinmek için Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu’na 
ulaşılabilir.  

 

Yabancı Diller Yüksekokulu İletişim Bilgileri 

  Adres: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1 SİVAS. 

 Telefon: (+90 346) 219 13 98 

  E-Posta: yabancidiller@sivas.edu.tr 
Web Adres: https://ydyo.sivas.edu.tr/ 

 

 

 

Eğitim-öğretim dili; Türkçe olan programlarda, adayların kayıt öncesinde Türkçe dil 
yeterliğini belgelemeleri için; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden 
son iki yıl içinde aldıkları B2 seviyesinde Türkçe dil yeterlik belgeleri geçerli olacaktır. Söz 
konusu belgelere sahip adaylar, kabul almaları halinde ilgili programa doğrudan başlama hakkına 
sahiptir. 

Eğitim dili Türkçe olan bir programa kayıt yaptırmış ve Türkçesi yetersiz olan öğrenci, 
Türkçesini “TÖMER Türkçe Hazırlık Programı’nda” yeterli hale getirmek üzere programından bir 
yıl süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamadığında, bir yıl 
Türkçe Hazırlık için ek süre verilir. İzinli sayılan öğrenci kayıtlı olduğu programın öğrenim 
ücretini öder. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kayıtlı olduğu 
programdan kaydı silinir. 

B2 seviyesinde Türkçe dil yeterliği olmayan adayların ise kabul alması halinde, Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde TÖMER) yürütülen Türkçe hazırlık kurslarında 
eğitim alabileceklerdir. 

 

İngilizce 

Türkçe 


