Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsünde Başvuracak Adaylarda Başvuru
İçin Gerekli Başarı Şartları
(1) Söz konusu eğitim-öğretim yılı için aşağıdaki tabloda belirtilen başarı şartlarından en az birini
sağlamış olan adaylar eğitime yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilir.
S.NO
1

2

ÜLKE
Almanya1

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

ABITUR sınavı

En az 4 puan almak.

Fachhochschulreife2

En az 4 puan almak.

Amerika Birleşik ACT (American College Test) sınavı
Devletleri
SAT I (Scholastic Aptitude Test I) sınavı

En az 21 puan almak.
En az 800 toplam puan ve en az 350
matematik puanı almak

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (TQDK)

En az 250 almak.

Matura belgesi

En az 4 puan almak.

Üniversite giriş sınavı

Başvurulan programın puan türünde 750
üzerinden en az 450 puan almak.

Filistin

Tawjihi sınavları

Tüm derslerden alınan sınav not
ortalaması en az 70 almak.

Fransa

Lise Mezuniyet Belgesi

En az 10 almak.

GCE (A level)

Lisans programlarında başvurulan
programla ilgili bir konuda A seviyesine
sahip olmak. Ön lisans programlarında
herhangi bir alanda A seviyesinde sahip
olmak.

Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi

En az 12 puan almak.

3

Azerbaycan

4

Avusturya

5

Çin Halk
Cumhuriyeti

6
7

8

İngiltere

9

İran

10

Kazakistan

Ulusal Üniversite sınavından

En az 50 puan almak.

11

Kırgızistan

Ulusal Üniversite sınavından

En az 150 puan almak.

12

Libya

Ulusal Üniversite sınavından

En az 170 puan almak.

13

Lübnan

Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

En az 13 puan almak.

14

Rusya Federasyonu

Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı (Russian
National Final School Exam (EGE))

En az 280 puan almak.

16

Suriye

17

Türkmenistan

Ulusal Üniversite sınavından

En az 120 puan alma

18

Ukrayna

Ulusal Üniversite sınavından

En az 120 puan alma

19

Ürdün

Tawjihi sınavları

Tüm derslerden alınan sınav not
ortalaması en az 70 almak.

1
2

Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate)
İlgili dalda en az 160 puan almış olmak.
sınavı

Almanya ortaöğretim sistemine göre alınan mezuniyet belgesi.
Yalnızca ön lisans programlarına başvuru yapabilir.

(2) Bu listede yer almayan diğer sınav ve puan türleri ile aşağıda belirtilen nitelikteki adayların
durumları Üniversite Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunda görüşülür ve karara
bağlanır.
2.1. Türkiye’de ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim programlarını başarı ile
tamamlayan ve daha önce öğrencilik hakkı kazanmış adaylar,
2.2. Yurtdışında ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim programlarını başarı ile
tamamlayan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi/tanınırlık belgesine
sahip adaylar,
2.3. TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş
ve bronz madalya almış adaylar,
2.4. SAT, GCE, International Baccalaureate vb gibi birçok ülkede uluslararası
geçerliliği olan sınavlardan yukarıdaki listede belirtilen asgari puanı almış olan adaylar,
2.5. Lise öğrenimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu veya Türk
vatandaşlığından çıkma izin belgesi alan yabancı uyruklu statüdeki adaylardan Türk
liselerinden alınmış diploma notu 100 üzerinden en az 75 olan adaylar,
2.6. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ÖSYM tarafından düzenlenmiş üniversiteye
giriş sınavına katılmış, başvurduğu programın gerektirdiği asgari puanı sağlamış olan adaylar.
(3) Uluslararası geçerliliği olan bir sınav notu ya da belgesi bulunmayan adayların kabulü için
Üniversite tarafından yapılan veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmeleri gerekmektedir. YÖS kabul alt sınırı
Senato tarafından belirlenir.
(4) Ulusal veya uluslararası sınavların geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren iki (2) yıldır.

