
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç  

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kocaeli  Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına yurt dışından kabul 

edilecek öğrencilere ilişkin esasları belirlemektir.  

Kapsam  

Madde 2- (1) Bu yönerge, yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dâhilinde Kocaeli Üniversitesi’nde 

önlisans ve lisans düzeyindeki programlarda öğrenim görmek isteyen adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.  

Dayanak  

Madde 3- (1) Bu yönerge, 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Yurt 

Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ile Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci 

Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;  

a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,  

b) Birim Kurulu: Fakültelerde, fakülte kurulunu; yüksekokullarda, yüksekokul kurulunu; meslek   

    yüksekokullarında, meslek yüksekokulu kurulunu;  

c) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı fakülteleri,  

ç) KOÜ DİLMER: Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 

d) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni,  

e) Meslek Yüksekokulu: Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarını,  

f) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörü'nü,  

g) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosu'nu,  

ğ) T.C Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

h) Üniversite: Kocaeli Üniversitesi’ni,  

ı) Yüksekokul: Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı yüksekokullarını ifade eder. 

  

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Koşullar, Başvuru, Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması, Öğretim Dili, 

Kayıt, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri 

 

Genel Koşullar  

Madde 5- (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda olmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek 

adaylar; 

 a) Yabancı uyruklu olanlar, 

 b) Türk liselerine denk bir okuldan mezun olanlar,  

 c) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların 

Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca 

aldıkları Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanunu'nun 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 vardır.),  

ç) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift 

uyruklular,  

d) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğreniminin 

tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),  

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 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 olacak olanlardır.  

(2) Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar;  

a) KKTC uyruklu olanlar (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),  

b) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,  

c) Birinci fıkranın (c) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğreniminin 

tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir 

ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)  

 ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (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),  

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim 

gören T.C. uyruklu veya üçüncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan 

çift uyruklulardır. 

  

 



Başvuru  

Madde 6- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Haziran ayı içerisinde Üniversite’nin web sayfasından 

(www.kocaeli.edu.tr) duyurulur. Başvurular, Temmuz ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen tarihler arasında 

çevrimiçi (online) olarak yapılır. Üniversiteye yerleşen ve Türkçe yeterlilik belgesi olmayan öğrencilerden, C1 

düzeyinde Türkçe yeterlikleri olduğunu belgelendirmeleri istenir. Bu belgeler, KOÜ DİLMER, devlet 

üniversitelerinin dil merkezleri ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik belgeleri olup, belge, 

iki yıl geçerlidir. Belirtilen kurumlar dışındaki diğer kurumlardan alınan belgeler geçersizdir. Belgesi olmayan ya 

da belgesinin süresi geçmiş olanlar, KOÜ DİLMER’de Türkçe yeterlik sınavına, sınav ücretini ödemek koşuluyla 

girebilirler.  

(2) Kocaeli Üniversite’sinde öğrenimine devam ederken bir sonraki yıl bölüm/program değiştirmek isteyen 

öğrenciler için başvurdukları bölüme/programa kayıt hakkı kazanması durumunda Türkçe yeterlik belgesi şartı 

aranmaz. 

(3)  Başvuru anında EK -1’de belirtilen sınav sonuçlarından herhangi birisi sunulmalıdır.  

(4) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, Senato tarafından belirlenir ve Üniversite’nin web 

sayfasından ilan edilir. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

 Madde 7- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri Üniversite tarafından yapılır. Asil 

kontenjanların dolmaması durumunda,  yedek listedeki adayın başvurduğu akademik birimdeki boş kontenjana 

kayıt yaptırabilmesi için, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, dilekçe/başvuru formu ile Uluslararası İlişkiler 

Birimi’ne başvurması gerekir. Yerleştirmeler, adayların puan sıralamasına göre yapılır. Yedek listede ismi 

bulunduğu halde dilekçe/ başvuru formu olmayan adayların kayıtları yapılmaz.  

Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için yeterli değildir. Başvuru için geçerli sınavların herhangi 

birinden ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunun belirlediği puanın altında alanlar ile diğer başvuru 

koşullarını sağlamayan ve asil/yedek listelerde yer almayan adayların başvuruları dikkate alınmaz. Değerlendirme 

puanlarının dönüşümünde, Üniversitenin Uluslararası Sınavların Dönüşüm Tablosu kullanılır. Değerlendirme, 

puan ve tercih sırasına göre bölüm/program bazında yapılır. Puanı yüksek olan adaydan başlamak koşuluyla, tercih 

sırasına göre asil adaylar belirlenir. Başvuran diğer adaylar ise puan ve tercih sırasına göre yedek aday olarak 

belirlenir. 

 (2) Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri 

değerlendirmeye alınmaz.  

 (4) Eğitim dili Türkçe olan bölümlere/ programlara kayıt hakkı kazanan adaylardan C1 düzeyinde sertifikası 

olmayanlar, bir yıl içerisinde bu dil düzeylerini yeterli C1 seviyesine çıkarmakla ve bu seviyede olduğunu 

belgelemekle yükümlüdürler.  Dil yeterliliği olmayan adaylar, KOÜ DİLMER’de öğrenim ücretini ödemek 

koşuluyla hazırlık eğitimi alırlar. Bir yıl içerisinde C1 düzeyinde sertifika alamayan öğrencilerin Üniversite ile 

ilişiği kesilir.  

(5) Öğrenim dili Türkçe ve diğer diller (İngilizce ve Arapça) olan bölümlere/ programlara kayıt hakkı kazanan 

adayların hem Türkçe yeterliklerini hem de diğer dildeki yeterliklerini iki yıl içinde belgelemeleri zorunludur. Bu 

belgeleri sunamayan adayların Üniversite ile ilişiği kesilir. Türkçe dışındaki diğer diller için uluslararası geçerliliği 

olan bir dil belgesi almaları yeterlidir. Bu belgeleri olmayan ve Üniversite’ye kayıt yaptıran öğrenciler ücretlerini 

ödemek koşuluyla Üniversite’nin Yabancı Diller Yüksekokulu’nda veya KOÜ DİLMER’de hazırlık eğitimi alırlar.  

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak olan bölümlere/programlara başvurularda adaylar, ilgili birimin özel 

yetenek sınavına tabi tutulurlar. Özel yetenek sınavında başarılı olan adayların kayıtları yapılır. 



(7) Tercihlerine göre herhangi bir bölüme/programa kayıt yaptıran bir öğrenci, aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde 

tekrar tercihte bulunamaz ve bölüm/program değiştiremez. 

 Öğretim Dili  

Madde 8- (1) Üniversitede öğretim dili bazı bölümlerde/ programlarda Türkçe; bazı bölümlerde/ programlarda 

Türkçe ve İngilizce; bazı bölümlerde/ programlarda ise Türkçe ve Arapça'dır.  

Sonuçların Duyurulması 

 Madde 9- (1) Başvuru sonuçları Üniversite’nin web sayfasından duyurulur. Üniversite’ye kayıt hakkı kazanan 

adaylara Üniversite tarafından başvuru evraklarında beyan ettikleri e-mail adresine bir kabul mektubu (e-mail 

olarak) gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğinden 

“Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için 

mutlaka gereklidir.  

Ücret 

Madde 10-(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin ücret, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet  

Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Paylarının ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar 

gereği,  yurt dışından öğrenci kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri tutarları kapsamında, 

öğrencinin kayıt yaptıracağı eğitim-öğretim yılı için Senatonun belirleyeceği ücret alınır.  

Kayıt  

Madde 11- (1) Kayıtlar, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılır.  

(2) Kayıt için gerekli belgeler;  

a) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı'ndan alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı,  

b) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış lise 

diplomasının 3 (üç) adet Türkçe çevirisi,  

c) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan 

onaylanmış Türkçe çevirisi, 

 ç) İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış 

Türkçe çevirisi,  

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi,  

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari 

ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.),  

f) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınacak "Öğrenim Vizesi",  

g) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,  

ğ) Türkçe yeterlik belgesi (C1 düzeyinde sertifika),  

h) Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.) 



 ı) Maddi güvence belgesi (Adayın, kendi geçim masraflarını karşılayabilecek gelirinin olduğunu gösteren 

belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır; Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs 

ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.), 

 (3) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır. 

 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri 

 Madde 12- (1) Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler;  

a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime vermekle,  

b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Üniversite’ye bildirmekle,  

c) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, 

öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek il göç idaresinden yenisini almakla,  

ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybedenler, ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde 

yenisini almakla,  

d) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde Üniversite’ye, ayrıldıkları ve adreslerini 

naklettikleri yerlerin İl Göç İdarelerine bildirmekle yükümlüdür.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Madde 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.  

Yürürlük  

Madde 14- (1) Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 15- (1) Bu Yönergeyi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ 

(YÖS Sınavı) 

20-29 Temmuz 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Online Başvurusu ve Tercihleri 

10 Ağustos 2020 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı 

17 – 21 Ağustos 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları 

25 Ağustos 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı 

27 Ağustos - 01 Eylül 2020  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedeklerinin Kayıtları 

09 Eylül 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavları 

 

Yabancı Uyruklu YÖS öğrenci kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra duyurulacaktır. 

 



EK-1 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü İçin Geçerli Sınavlar 

Sınav/Diploma 
Tıp Fakültesi ve Diş 

Hekimliği için 

Diğer Lisans 

Programları İçin 

Önlisans Programları 

İçin 

Geçerlik 

Süresi 

SAT 

Matematik testinden en 

az 600 puan almak 

koşuluyla; En az 

1100/1600 ya da en az 

1400/2400 (writing 

dahil) 

Matematik testinden en 

az 400 puan almak 

koşuluyla; En az 

900/1600 ya da en az 

1100/2400 (writing 

dahil) 

Matematik testinden en 

az 200 puan almak 

koşuluyla; En az 

600/1600 ya da en az 

900/2400 (writing dahil) 

2 yıl 

GCE (A Level 

Sınavı) 

Matematik alanında A 

puanı almak koşuluyla, 

Fen alanlarının (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) en az 

ikisinden A seviyesi 

puanı almak 

Sayısal alanlar için: 

Matematik ve Fen 

alanlarının (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) en az 

birinden A puanı almak 

koşuluyla toplamda en az 

3 alanda A seviyesi 

puanı almak. 

 

Diğer alanlar için: Biri 

matematik alanında 

olmak üzere toplamda 3 

alanda A seviyesi puanı 

almak. 

Sayısal alanlar için: 

Matematik ve Fen 

alanlarının (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) en az 

birinden A puanı almak 

koşuluyla diğer 

alanlardan en az B 

seviyesi puanı almak. 

 

Diğer alanlar için: 

Matematik alanında A 

almak koşuluyla diğer 

alanlardan en az B 

seviyesi puanı almak. 

Süresiz 

ACT 

Matematik (Math), Fen 

(Science Reasoning) ve 

toplam (Composite) 

puan türlerinin her 

birinden en az 25'er 

puan 

Matematik (Math), Fen 

(Science Reasoning) ve 

toplam (Composite) puan 

türlerinin her birinden en 

az 22'şer puan. 

Matematik (Math), Fen 

(Science Reasoning) ve 

toplam (Composite) 

puan türlerinin her 

birinden en az 20'şer 

puan, 

2 yıl 

ABITUR En fazla 2 puan En fazla 3 puan En fazla 3.5 puan Süresiz 

MATURA En fazla 2 puan En fazla 3 puan En fazla 3.5 puan Süresiz 

Uluslararası 

Bakalorya 

Fen Bilimleri ve 

Matematik alanlarının 

her birinden en az 5 

puan almak koşuluyla 

toplamda diploma notu 

30 ve üstü 

Fen ve Mühendislik 

alanları için; Fen 

Bilimleri ve Matematik 

alanlarının her birinden 

en az 4 puan almak 

koşuluyla toplamda 

diploma notu 26 ve üstü 

 

Sosyal alanlar için; Dil 

ve Edebiyat Çalışmaları 

ile Matematik alanlarının 

her birinden en az 4 puan 

almak koşuluyla 

toplamda diploma notu 

26 ve üstü 

Toplamda diploma notu 

24 ve üstü 
Süresiz 

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

Devlet Sınavı 

(TQDK) 

700 üzerinden en az 600 

puan almış olmak. 

700 üzerinden en az 500 

puan almış olmak. 

700 üzerinden en az 400 

puan almış olmak. 
2 yıl 

Kırgızistan 

Ulusal Üniversite Giriş 

Sınavından (ORT) 250 

üzerinden en az 205 

puan almış olmak. 

Ulusal Üniversite Giriş 

Sınavından (ORT) 250 

üzerinden en az 160 puan 

almış olmak. 

Ulusal Üniversite Giriş 

Sınavından (ORT) 250 

üzerinden en az 130 

puan almış olmak. 

2 yıl 

Kazakistan 
Ulusal Üniversite Giriş 

Testinin (ENT), 

Ulusal Üniversite Giriş 

Testinin (ENT), 

Ulusal Üniversite Giriş 

Testinin (ENT), 
2 yıl 



başvurulan programla 

ilgili dalda 2’si seçmeli 

konu olmak 

üzere toplam 5 dersten 

(alandan)  140 

üzerinden toplam en az 

120 puan almış olmak 

 

başvurulan programla 

ilgili dalda 2’si seçmeli 

konu olmak üzere toplam 

5 dersten (alandan)  140 

üzerinden toplam en az 

85 puan almış olmak 

 

başvurulan programla 

ilgili dalda 2’si seçmeli 

konu olmak üzere 

toplam 5 dersten 

(alandan)  140 

üzerinden toplam en az 

70 puan almış olmak 

 

Özbekistan 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 4 

 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Süresiz 

Türkmenistan 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 4 

 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Süresiz 

Tacikistan 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 4 

 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Süresiz 

Arnavutluk 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura)  

10 üzerinden en az 8 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura)  

10 üzerinden en az 6 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura)  

10 üzerinden en az 5 

Süresiz 

Makedonya 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura) sınavından 5 

üzerinden en az 4 puan 

almış olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura) sınavından 5 

üzerinden en az 3 puan 

almış olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura) sınavından 5 

üzerinden en az 2 puan 

almış olmak.  

 

Süresiz 

Libya 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 80 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 70 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda 

en az  

% 50 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Süresiz 

Filistin 
Tawjihi sınavından %80 

Diploma notu 

Tawjihi sınavından %70 

Diploma notu 

Tawjihi sınavından %50 

Diploma notu 
Süresiz 

Bulgaristan 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 80 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 70 başarı 

ortalamasına sahip olmak 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda 

en az % 50 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak 

Süresiz 

İran 

Diplome Dabiristan 

veya Diplome Fanni 

Diplome Dabiristan veya 

Diplome Fanni Herfei 20 

üzerinden en az 12 

Diplome Dabiristan 

veya Diplome Fanni Süresiz 



Herfei 20 üzerinden en 

az 15 

 

Herfei 20 üzerinden en 

az 10 

Somali 

Secondary School 

Leaving Certificate %80 

Diploma notu 

Secondary School 

Leaving Certificate %70 

Diploma notu 

Secondary School 

Leaving Certificate %50 

Diploma notu 

Süresiz 

Irak 
Al-Edadiyah %80 

Diploma notu 

Al-Edadiyah %70 

Diploma notu 

Al-Edadiyah %50 

Diploma notu 
Süresiz 

Yunanistan 

Apolitírio Enaíou 

Lykeíou 20 üzerinden 

15 

Apolitírio Enaíou 

Lykeíou 20 üzerinden 12 

Apolitírio Enaíou 

Lykeíou 20 üzerinden 

10 

Süresiz 

Rusya 

Federasyonu 

 Russian National Final 

School Exam – EGE  

sınavından ; Matematik  

ve Fen Bilimleri (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) 

alanlarından en az %80 

başarı ortalamasına 

sahip olmak.  

 

 

Russian National Final 

School Exam – EGE  

sınavından ;  

Mühendislik Fakültesi, 

Mimarlık Fakültesi ve 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Fen Bilimleri 

Programları için; 

Matematik  ve Fen 

Bilimleri (Fizik, Kimya, 

Biyoloji) alanlarından en 

az %70 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.   

Diğer lisans programları 

için  en az ikisi 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, üç 

konudan en az %70 

başarı ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Russian National Final 

School Exam – EGE  

sınavından ;  

en az iki konudan en az 

%50 başarı ortalamasına 

sahip olmak.  

 

2 yıl  

 

 

 

 

Mısır 

Thanaweya Amma %80 

Diploma notu 

 

Thanaweya Amma %70 

Diploma notu 

Thanaweya Amma %50 

Diploma notu Süresiz 

Endonezya 

İjazah Sekolah 

Menengah Atas 

(Certificate of 

Secondary School 

Education) %80 

Diploma notu  

İjazah Sekolah 

Menengah Atas 

(Certificate of Secondary 

School Education) %70 

Diploma notu 

İjazah Sekolah 

Menengah Atas 

(Certificate of 

Secondary School 

Education) %50 

Diploma notu 

Süresiz 

Fas 

Baccalaureat de 

l'Enseignement 

Secondaire 20 üzerinden 

15 

Baccalaureat de 

l'Enseignement 

Secondaire 20 üzerinden 

12 

Baccalaureat de 

l'Enseignement 

Secondaire 20 

üzerinden 10 

Süresiz 

Ürdün 
Tawjihi %80 Diploma 

notu 

Tawjihi %70 Diploma 

notu 

Tawjihi %50 Diploma 

notu 
Süresiz 

Etiyopya 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination %80 

Diploma notu 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination %70 

Diploma notu 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination %50 

Diploma notu 

Süresiz 

Yemen 

İhtibar Vizari Sanevi 

Exam %80 Diploma 

notu  

İhtibar Vizari Sanevi 

Exam %70 Diploma notu 

İhtibar Vizari Sanevi 

Exam %50 Diploma 

notu 

Süresiz 

     



  Çin Halk 

Cumhuriyeti 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(Gaokao) başvurulan 

programın puan türünde 

750 üzerinden en az 550 

puan almış olmak veya 

12 yıllık lise 

diplomasında (Senior 

Secondary School 

Certificate) notu en az 

% 80 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Üniversite Giriş 

Sınavında (Gaokao) 

başvurulan programın 

puan türünde 750 

üzerinden en az 450 puan 

almış olmak veya 12 

yıllık lise diplomasında 

(Senior Secondary 

School Certificate) notu 

en az % 70 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(Gaokao) başvurulan 

programın puan türünde 

750 üzerinden en az 350 

puan almış olmak veya 

12 yıllık lise 

diplomasında (Senior 

Secondary School 

Certificate) notu en az 

% 50 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

2 yıl 

Sudan 
Tawjihiyya %80 

Diploma notu 

Tawjihiyya %70 

Diploma notu 

Tawjihiyya %50 

Diploma notu 
Süresiz 

Kosova 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithshme – 

gjimnazin’den 5 

üzerinden en az 4.0 

puan almış olmak.  

 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithshme – 

gjimnazin’den 5 

üzerinden en az 3.5 puan 

almış olmak.  

 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithshme – 

gjimnazin’den 5 

üzerinden en az 3.0 

puan almış olmak.  

 

Süresiz 

Moğolistan 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(KONKURS) 

başvurulan programla 

ilgili dört alanın her 

birinden 800 üzerinden 

en az 660 puan almış 

olmak. 

 

Merkezi Üniversite Giriş 

Sınavında (KONKURS) 

başvurulan programla 

ilgili dört alanın her 

birinden 800 üzerinden 

en az 600 puan almış 

olmak. 

 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(KONKURS)  

başvurulan programla 

ilgili dört alanın her 

birinden 800 üzerinden 

en az 500 puan almış 

olmak. 

 

2 yıl 

Afganistan 

Kankor sınavından ilgili 

yılın maksimum 

puanının minimum 

%80’ını almış olmak 

 

Kankor sınavından ilgili 

yılın maksimum 

puanının minimum 

%70’ını almış olmak 

 

Kankor sınavından ilgili 

yılın maksimum 

puanının minimum 

%50’ini almış olmak 

 

2 yıl 

West African 

Examination 

Council (WAEC 

– SSCE) veya 

West African 

Senior School 

Certificate 

Examination 

(WASSCE) 

 

 “West African 

Examination Council– 

(International) Senior 

School Certificate 

Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavının en az 

3’ü başvurulan 

programla ilgili olmak 

üzere, 5 dersten 

(alandan) toplam en 

fazla 12 puan almış 

olmak veya Senior 

School Certificate 

sınavının en az 3’ü 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, 5 

dersten (alandan) 

toplam en fazla 10 puan 

almış olmak.  

 

“West African 

Examination Council– 

(International) Senior 

School Certificate 

Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavının, en az 

3’ü başvurulan 

programla ilgili olmak 

üzere, 5 dersten 

(alandan)  toplam en 

fazla 15 puan almış 

olmak veya Senior 

School Certificate 

sınavının en az 3’ü 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, 5 

dersten (alandan)  toplam 

en fazla 11 puan almış 

olmak. 

 

“West African 

Examination Council– 

(International) Senior 

School Certificate 

Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavının, en az 

3’ü başvurulan 

programla ilgili olmak 

üzere, 5 dersten 

(alandan)  toplam en 

fazla 25 puan almış 

olmak veya Senior 

School Certificate 

sınavının en az 3’ü 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, 5 

dersten (alandan)  

toplam en fazla 20 puan 

almış olmak. 

 

Süresiz 



 

 


