
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönerge, Kastamonu Üniversitesi Ön lisans, Lisans programlarına alınacak yabancı 

uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler. 

 
 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge, Kastamonu Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu 

öğrencilerin seçimi, başvuru, değerlendirme, kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık 

Eğitimine ait hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin 2922 sayılı 

Kanun ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13.02.2013 tarihli “ Yurtdışından öğrenci kabulüne 

ilişkin esaslar “ hakkındaki kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini, 

b) Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü,  

c) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu, 

d) Fakülte: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Kastamonu Üniversitesine bağlı her bir  

fakülteyi, 

e) Yüksekokul: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Kastamonu Üniversitesine bağlı her bir  

yüksekokulu, 

f) Meslek Yüksekokulu: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Kastamonu Üniversitesine 

bağlı her bir meslek yüksekokulunu, 

g) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

h) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

ı) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni, 

i) Yabancı uyruklu öğrenci: Eğitim görmek maksadıyla  Kastamonu Üniversitesine başvuru yapan 

ve/veya Kastamonu Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğrenciyi, 

j) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildiğinin gösterir 

belgeyi, 

k) KÜYÖS: Kastamonu Üniversitesi  tarafından yapılan “Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı”nı, 

l) TÖMER: Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
m) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü:  Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 

açılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisini,  

ifade eder. 

 

Öğrenci Kabulüne Yükseköğretim Kurulu Onayı 

Madde 5- Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına, ilgili fakülte/yüksekokulu/meslek 

yüksekokullarının teklifi , Üniversite Senatosunun kabulü  ve Yükseköğretim Kurulunca onay 

verilmesi şartıyla öğrenci kabul edilir. 

 

Yabancı Uyruklu Statüsü 



Madde 6- Uyruğu T.C. veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının 

herhangi birisi T.C. veya KKTC olmayanlar yabancı uyruklu statüsünde değerlendirilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Şartları ve Kayıt 

 

Başvuru şartları ve başvuru için gerekli belgeler 

MADDE 7- a) Aşağıda maddeler halinde belirtilen şartları taşıyan adayların başvuruları lise veya 

dengi okulların son sınıflarında olmaları ya da mezun olmaları şartıyla kabul edilecektir. 

1) Yabancı uyruklu olanların, 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar 

ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 

sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge 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, 

yurtdışından  kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde 

fayda bulunmaktadır.) 

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

durumdaki  çift uyrukluların, 

4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 

(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

5) 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 olacakların, 

 

b) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından aşağıda maddeler halinde belirtilen şartları taşımayan 

adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

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

2) KKTC uyruklu olanların (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 ve sahip olacaklar hariç) 

3) (a) maddesinin (2) numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift 

uyrukluların,(ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar/ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında 

tamamlayanlar hariç) 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (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)  

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, 

 

c) Başvurulara ilişkin açıklamalar  Üniversitenin web sayfasında duyurulur. 

ç) Yabancı uyruklu öğrenci adayı Kastamonu Üniversitesinde diploma veren en fazla 5 programa 

başvurabilir 

d) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde üniversitemiz web sayfasından internet üzerinden yapılır.  

Başvuru için gerekli puanlar 

MADDE 8- a) Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabul kontenjanına yerleştirmede Ek 1’de 

gösterilen üniversite giriş veya lise bitirme sınav puanları dikkate alınır. Bu sınavlardan üniversiteye 

giriş statüsünde olanların geçerlilik süresi iki yıldır.  



b) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz 

madalya almış olanlara yerleştirmede öncelik tanınır. 

c) Ek1’de verilen listede yer almayan bir puana sahip olan adaylar da puan türünü tanıtıcı belgelerle 

birlikte başvuru yapabilir. Bu konudaki eşdeğerlik işlemleri komisyon tarafından yapılır.  

 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 9- a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına yurt 

dışından alınacak öğrenci kontenjanları ÖSYM’ye gönderilmek üzere birimlerin önerileri de dikkate 

alınarak üniversitenin öğrenci alımı ve kontenjan belirleme işleriyle ilgili komisyon tarafından 

belirlenir.  

b) Başvuran adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri komisyon kararı 

ile yapılır. 

c) Başvuran aday olması halinde aynı programa mümkün olduğunca farklı ülkelerden adaylar 

yerleştirilir. Bu durumda %5’e kadar daha düşük puanlı aday göz önünde bulundurulabilir. 

ç) Başvuru şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 

d) Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

e) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel 

şartlara ilave olarak ilgili birim tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları 

gerekir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimin özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul 

yönergesindeki esaslara göre yapılır. 

f) Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel şartlara ilave 

olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak yabancı dil sınavında 

başarılı olmaları gerekir. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı 

sayılır. Yükseköğretim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almış 

olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar.  

g) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler. 

 

 

Sonuçların duyurulması ve kayıt 

MADDE 10- a) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. 

Kesin kayıtlar bu duyuru esas alınarak yapılır. 

b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu (posta veya e-posta yolu ile) gönderilir. 

Kabul mektubunun postadaki gecikmeler nedeniyle adayın eline geç ulaşması kesin kayıt tarihinin 

değişmesi anlamını taşımaz. 

c) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

yapılır. 

Kayıt için gerekli belgeler 

MADDE 11- a) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: 

1. Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı, 

2. Lise veya dengi eğitimi bitirme statüsündeki Diplomanın aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya Eğitim Müşavirliği’nden onaylı Türkçe örneği) 

3. Kayıt tarihini kapsayan öğrenim vizesi alınmış pasaportun aslı  ve (T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan  onaylı Türkçe örneği) 



4. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

5. 6 adet ( 4,5 x 6 cm ebadında renkli vesikalık fotoğraf), 

6. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi, 

7. Varsa,Yabancı dil yeterlik belgesi, 

8. Türkiye’de geçimini sağlayabileceğine dair belge veya taahhütname. 

9. Kayıt olduktan sonra 10 gün içerisinde il emniyet müdürlüğünden alınacak oturma izni ve 

yabancılar için kimlik numarası. 

 

Genel Sağlık Sigortası 

MADDE 12- 

a) Yabancı Uyruklu Öğrenciler, “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun” 60. Maddesinin 7. Fıkrası hükümlerine göre işlem görürler. 

b) Yabancı Uyruklu öğrenci statüsünde Üniversitemiz akademik birimlerine kayıt yaptıran 

öğrencilerin genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle ilgili kuruma bildirilmesi işlemleri Üniversitemiz 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda ilgili akademik birimce sağlanır. 

Tahakkuk eden sağlık sigortası primlerinin süresi içinde ödenmesinden yabancı uyruklu öğrenciler 

sorumludur. Tüm yapılacak iş ve işlemler yürürlükteki güncel mevzuat hükümlerine göre uygulanır. 

 

 

Türkçe yeterlilik düzeyleri 

MADDE 13- a) TÖMER Belgesi (ADP Seviye Karşılığı B1, B2, C1, C2) bulunmayan adayların 

Türkçe seviyesini belirlemek için TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi) 

tarafından Türkçe Testi yapılır. 

Türkçe testi sonucunda; 

85-100 arasında puan alanlar A (Türkçe’si yeterlidir, öğrenime başlayabilir); 70-84 arasında puan 

alanlar B (Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlayabilir); 50-69 arasında puan alanlar C 

(Türkçe’si gelişebilir, öğrenime başlayabilir); 0-49 arasında puan alanlar D (Türkçe’si yetersizdir. 

TÖMER tarafından açılan Türkçe Hazırlık sınıfında bir yıl öğrenim gördükten sonra öğrenime 

başlayabilir) seviyesindedirler. 

b) Türkçe Hazırlık Programı 

TÖMER belgesi bulunmayan ve Kastamonu Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Testi 

sonucunda seviyesi D olan adaylar; bir yıllık sürede Kastamonu Üniversitesi bünyesinde açılacak 

Türkçe Hazırlık programı sonunda Türkçe düzeyini en az C’ye çıkarmak zorundadır. Bunu 

başaramayan öğrenciler Kastamonu Üniversitesi eğitim birimlerinde öğrenim hakkını kaybederler. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri 

Madde 14- Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu 

öğrencilerin yükümlülükleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir: 

a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almak, 

b) Türkçe kurslarına katılacak yabancı uyruklu öğrencilerin, rehberlik hizmetleri veren birimlere 

başvuru yapmaları ve bu başvurularını belgelendirerek Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne 7 gün içinde bildirmek, 

c) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne 7 gün içinde bildirmek, 

ç) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı 

müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek 

kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almak, 

d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat 

ederek 15 gün içinde yenisini almak ve yeni aldıkları belgeleri (kimlik, pasaport vs) Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne 7 gün içinde bildirmek, 

e) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat 

içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmek. 



 

 

Disiplin işleri 

Madde 15- Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim 

Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 17-09.08.2012  tarih ve 14-2012/99 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Kastamonu 

Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kayıt-Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 18- Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 19- Bu yönergeyi Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK-1 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN  

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA KABUL EDİLEN SINAVLAR 

(Adayların verilen puanlardan herhangi birini sağlamaları yeterlidir) 

 

 
LİSANS ÖNLİSANS 

KÜYÖS(Kastamonu Üniversitesi 

Yurtdışından Öğrenci Kabul 

Sınavı) 

En Az 50 Puan Almış Olmak En Az 50 Puan Almış Olmak 

Ortaöğretim Not Ortalaması 
100 Üzerinden En Az 70 Puan Almış 

Olmak 

100 Üzerinden En Az 70 Puan Almış Olmak 

Ülkemizdeki Diğer 

Üniversitelerin Yaptığı 

Yurtdışından Öğrenci Kabul 

Sınavı 

En Az 50 Puan Almış Olmak En Az 50 Puan Almış Olmak 

Eğitiminin tamamını ya da lise 

öğrenimini Türkiye’de 

tamamlayan yabancı uyruklu ve 

mavi kart sahibi olanlar 

100 Üzerinden En Az 80 Puan Almış 

Olmak 

100 Üzerinden En Az 80 Puan Almış Olmak 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk 

Akraba Toplulukları Sınavı 

(TCS) 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba 

Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme 

Becerileri Testinden en az 60 puan. 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları 

Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en 

az 50 puan. 

Öğrenci Seçme Yerleştirme 

Sistemi (ÖSYS) Sınavları 

ÖSYS sınavları sonucunda, başvurduğu 

programın puan türünde bir önceki yıl 

ÖSYS'de oluşan taban puanına sahip 

olmak. 

ÖSYS sınavları sonucunda, başvurduğu programın 

puan türünde bir önceki yıl ÖSYS'de oluşan taban 

puanına sahip olmak. 

SAT Reasoning "SAT Reasoning" sınavının "Math" ve 

"Critical Reading" testlerinden 1600 

üzerinden en az 1000 toplam puan ve 

Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve 

Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Programları için 

800 üzerinden en az 500 "Math" puanı. 

"SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical 

Reading" testlerinden 1600 üzerinden en az 950 

toplam puan ve Mühendislik, İktisat, İşletme ve 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programları için 

800 üzerinden en az 450 "Math" puanı. 



Cambridge Uluslararası AL ve 

ASL Sınavları 

Başvurulan programla ilgili konuda 

birisinden en az A notu alınmış iki A 

seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi 

notlarında A* = 140, A = 120, B = 100, C = 

80 olarak ve A seviyesi konularından farklı 

AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) 

notlarında bu puanların yarısı alınarak 

hesaplanacak en az 300 toplam puan.  

Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B 

notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A 

seviyesi notlarında A* = 140, A = 120, B = 100, C = 

80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi 

(Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların 

yarısı alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan.  

Uluslararası Bakalorya (IB) 

Sınavı 

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip 

olmak ve en az 28 diploma notu. 

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve 

en az 26 diploma notu. 

Uluslararası Bilim 

Olimpiyatları 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı 

uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, 

gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.  

(IOI) The International Olympiad in 

Informatics  

(IBO) The International Biology Olympiad  

(IPhO) The International Physics Olympiad  

(IChO) The International Chemistry 

Olympiad  

(IMO) The International Mathematical 

Olympiad  

(JBMO) Junior Balkan Mathematical 

Olympiad  

(BMO) Balkan Mathematical Olympiad  

(BOI) Balkan Olympiad in Informatics 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 

(TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim 

olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya 

sahibi olmak.  

(IOI) The International Olympiad in Informatics  

(IBO) The International Biology Olympiad  

(IPhO) The International Physics Olympiad  

(IChO) The International Chemistry Olympiad  

(IMO) The International Mathematical Olympiad  

(JBMO) Junior Balkan Mathematical Olympiad  

(BMO) Balkan Mathematical Olympiad  

(BOI) Balkan Olympiad in Informatics 

 

Almanya 

Abitur sınavında en çok 4 genel puan,  Abitur sınavında en çok 4 genel puan,  

 

Angola 

Lise Diploması (Secondary School Leaving 

Certificate - Habilitacao Literarias) not 

ortalaması 20 üzerinden en az 16, ayrıca 

başvurulan programla ilgili konuların notları 

20 üzerinden en az 16. 

Lise Diploması (Secondary School Leaving Certificate 

- Habilitacao Literarias) not ortalaması 20 üzerinden 

en az 13, ayrıca başvurulan programla ilgili konuların 

notları 20 üzerinden en az 13. 

Arnavutluk Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 10 

üzerinden en az 7 

Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 10 

üzerinden en az 6,5. 

Azerbaycan TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite 

giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili 

alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 

TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş 

sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas 



450 puan. grubu) 700 üzerinden en az 400 puan. 

 

Bahreyn (Tawjihi) 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

Bangladeş 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma notu (Higher Secondary Certificate 

(HSC) / Intermediate) başvurulan 

programla ilgili dalda en az %60. 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma notu 

(Higher Secondary Certificate (HSC) / Intermediate) 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 50. 

 

Birleşik Arap 

Emirlikleri(Tawjihi) 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 

Birleşik Krallık (İngiltere, 

İskoçya, Galler ve K. İrlanda)  

AL ve ASL sınavlarında, başvurulan 

programla ilgili konuda birisinden en az A 

notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); 

ayrıca, A seviyesi notlarında A* = 140, A = 

120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi 

konularından farklı AS seviyesi (Advanced 

Subsidiary Level) notlarında bu puanların 

yarısı alınarak hesaplanacak en az 300 

toplam puan. 

AL ve ASL sınavlarında, başvurulan programla ilgili 

konuda birisinden en az B notu alınmış iki A seviyesi 

(Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A* = 

140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi 

konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary 

Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak 

hesaplanacak en az 280 toplam puan. 

 

Cezayir 

Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavı en az %55 

Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of Secondary 

Education) sınavı en az %50 

 

Çin Halk Cumhuriyeti 

Merkezi Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) 

başvurulan programın puan türünde 750 

üzerinden en az 450 puan veya 12 yıllık lise 

diploması (Senior Secondary School 

Certificate) notu en az % 70. 

Merkezi Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) 

başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden 

en az 400 puan veya 12 yıllık lise diploması (Senior 

Secondary School Certificate) notu en az % 70. 

Endonezya "Ujian Nasional (UN)" sınavında 60 

üzerinden en az 40 puan. 

"Ujian Nasional (UN)" sınavında 60 üzerinden en az 

30 puan. 

 

Fas 

Fas Bakalorya (Baccalaureate of Secondary 

Education) sınavı %55 

Fas Bakalorya (Baccalaureate of Secondary 

Education) sınavı %50 

 

Filistin 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 Bakalorya sınavında başvurulan programla Bakalorya sınavında başvurulan programla ilgili en az 



Fransa ilgili en az %60 %50. 

 

Gambiya 

“West African Examination Council– 

(International) Senior School Certificate 

Examination (WAEC – SSCE)” sınavından, 

altı konunun her birinden en çok 2 ve altı 

konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

“West African Examination Council– (International) 

Senior School Certificate Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavından, altı konunun her birinden en çok 

2 ve altı konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

 

Gana 

“West African Examination Council– 

(International) Senior School Certificate 

Examination (WAEC – SSCE)” sınavından, 

altı konunun her birinden en çok 2 ve altı 

konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

“West African Examination Council– (International) 

Senior School Certificate Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavından, altı konunun her birinden en çok 

2 ve altı konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

 

Güney Kore 

"Korea Institute of Curriculum & Evaluation 

(KICE)" tarafından yapılan "College 

Scholastic Aptitude Test (CSAT)" sınavının 

başvurulan program ile ilgili dalından en az 

%50 

"Korea Institute of Curriculum & Evaluation (KICE)" 

tarafından yapılan "College Scholastic Aptitude Test 

(CSAT)" sınavının başvurulan program ile ilgili 

dalından en az %50 

Gürcistan Attestat/certifcate of Secondary Education 

5 üzerinden en az 3 

Attestat/certifcate of Secondary Education 5 

üzerinden en az 3 

 

Hindistan 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma (Higher Secondary School 

Certificates - Indian School Certificate (ISC) 

/ Intermediate Certificate / Higher School 

Certificate / Higher Secondary Certificate / 

All India Senior School Certificate / Pre-

University course - awarded on completion 

of Standard XII) notu başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma 

(Higher Secondary School Certificates - Indian 

School Certificate (ISC) / Intermediate Certificate / 

Higher School Certificate / Higher Secondary 

Certificate / All India Senior School Certificate / Pre-

University course - awarded on completion of 

Standard XII) notu başvurulan programla ilgili dalda 

en az % 50. 

 

Irak 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 

İran 

Dörtyıllık lise eğitimi sonunda verilen 

merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) 

ortalaması ve Üniversite Öncesi Eğitimi 

(Pishdaneshgahi) bitirme notu en az %70 

Dörtyıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi bitirme 

sınavı (Dabiristan) ortalaması ve Üniversite Öncesi 

Eğitimi (Pishdaneshgahi) bitirme notu en az %60 

 

Kamerun  

Kamerun Bakalorya (Cameroon 

Baccalaureate) sınavından en az %55 

Kamerun Bakalorya (Cameroon Baccalaureate) 

sınavından en az %50 



 

Katar 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), lise 

eğitim dilinden farklı dil sınavı (Rusça veya 

Kazakça) hariç olmak üzere, dört temel 

sınavından en az %55 

Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), lise eğitim 

dilinden farklı dil sınavı (Rusça veya Kazakça) hariç 

olmak üzere, dört temel sınavından en az 50 puan. 

 

Kenya 

KCSE (Kenya Certificate of Secondary 

Education) sınavı ortalaması en az B-; ayrıca 

başvurulan programla ilgili dört alanda en 

az 36 toplam puan 

KCSE (Kenya Certificate of Secondary Education) 

sınavı ortalaması en az B-; ayrıca başvurulan 

programla ilgili dört alanda en az 36 toplam puan. 

Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavından (ORT) 

250 üzerinden en az 180 puan. 

Ulusal Üniversite Giriş Sınavından (ORT) 250 

üzerinden en az 160 puan. 

 

Kuveyt 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 

Liberya 

“West African Examination Council– 

(International) Senior School Certificate 

Examination (WAEC – SSCE)” sınavından, 

altı konunun her birinden en çok 2 ve altı 

konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

“West African Examination Council– (International) 

Senior School Certificate Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavından, altı konunun her birinden en çok 

2 ve altı konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

 

Libya 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 

Lübnan 

Lübnan Bakalorya (General Secondary 

Education Certificate) sınavından en az %70 

Lübnan Bakalorya (General Secondary Education 

Certificate) sınavından en az %60,  

Makedonya Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 

üzerinden en az 3. 

Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 üzerinden 

en az 3. 

 

Mısır 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavında 

başvurulan programla ilgili dört alanın her 

birinde 800 üzerinden en az 600 puan. 

Merkezi Üniversite Giriş Sınavında başvurulan 

programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden 

en az 550 puan. 

 “West African Examination Council– 

(International) Senior School Certificate 

“West African Examination Council– (International) 

Senior School Certificate Examination (WAEC – 



Nijerya Examination (WAEC – SSCE)” sınavından, 

altı konunun her birinden en çok 2 ve altı 

konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

SSCE)” sınavından, altı konunun her birinden en çok 

2 ve altı konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

Özbekistan Attestat/certifcate of Secondary Education 

5 üzerinden en az 3 

Attestat/certifcate of Secondary Education 5 

üzerinden en az 3 

 

Pakistan 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma (Higher Secondary Certificate 

(HSC) / Intermediate) notu başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma 

(Higher Secondary Certificate (HSC) / Intermediate) 

notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60. 

 

Ruanda 

Ruanda AGSCE (Rwanda Advanced General 

Secondary Certificate Examination – 

RAGSCE) sınavının AL (Advanced level) 

“principal” seviyesinde en az üç 

konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan 

başvurulan programla ilgili iki konudan en 

az A notu almış olmak. 

Ruanda AGSCE (Rwanda Advanced General 

Secondary Certificate Examination – RAGSCE) 

sınavının AL (Advanced level) “principal” seviyesinde 

en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan 

başvurulan programla ilgili iki konudan en az B notu 

almış olmak. 

 

Rusya Federasyonu 

Merkezi Devlet Sınavının (Unified State 

Examination - EGE), en az ikisi başvurulan 

programla ilgili olmak üzere, üç konudan 

ortalama %80. 

Merkezi Devlet Sınavının (Unified State Examination - 

EGE), en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak 

üzere, üç konudan ortalama %70.  

 

Sierra Leone 

“West African Examination Council– 

(International) Senior School Certificate 

Examination (WAEC – SSCE)” sınavından, 

altı konunun her birinden en çok 2 ve altı 

konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

“West African Examination Council– (International) 

Senior School Certificate Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavından, altı konunun her birinden en çok 

2 ve altı konu toplamı 9’u geçmeyen notlar. 

 

Sri Lanka 

Sri Lanka GCE-AL (Sri Lanka G.C.E Advanced 

Level) sınavından, başvurulan programla 

ilgili üç konudan en az ABB notları almış 

olmak. 

Sri Lanka GCE-AL (Sri Lanka G.C.E Advanced Level) 

sınavından, başvurulan programla ilgili üç konudan 

en az BBC notları almış olmak. 

 

Suriye 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 

Suudi Arabistan 

Başvurulan programla ilgili dalda Lise 

Diploma Notu en az %90 ve ayrıca, 

“Qudurat” sınavından en az %80. 

Başvurulan programla ilgili dalda Lise Diploma Notu 

en az %90 ve ayrıca, “Qudurat” sınavından en az 

%70. 

 Başvurulanprogramla ilgili alanda “Birinci Başvurulanprogramla ilgili alanda “İkinci Sınıf” 



Tanzanya Sınıf” (Division One) Tanzanya Lise 

Diplomasına (Tanzanian Advanced 

Certificate of Secondary Education - ACSE) 

sahip olmak. (Birinci Sınıf Diploma Koşulları: 

“General Studies” konusundan geçmiş ve 

“principal” seviyede üç konudan toplam en 

fazla 9 puan almış olmak.) 

(Division Two) Tanzanya Lise Diplomasına (Tanzanian 

Advanced Certificate of Secondary Education - ACSE) 

sahip olmak. (İkinci Sınıf Diploma Koşulları: “General 

Studies” konusundan geçmiş ve en az ikisi “principal” 

seviyede olmak üzere üç konudan toplam en fazla 12 

puan almış olmak.) 

 

Tunus 

Tunus Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavının, başvurulan 

programla ilgili olmak üzere, Edebiyat 

(Literature) dalında 20 üzerinden 13, diğer 

dallarda 20 üzerinden 16. 

Tunus Bakalorya (Baccalaureate of Secondary 

Education) sınavının, başvurulan programla ilgili 

olmak üzere, Edebiyat (Literature) dalında 20 

üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 14. 

Türkmenistan Attestat/certifcate of Secondary Education 

5 üzerinden en az 3 

Attestat/certifcate of Secondary Education 5 

üzerinden en az 3 

 

Uganda 

Uganda ACE (Uganda Advanced Certificate 

of Education - UACE) sınavının AL 

(Advanced Level) “principal” seviyesinde en 

az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, 

bunlardan başvurulan programla ilgili iki 

konudan en az B notu almış olmak. 

Uganda ACE (Uganda Advanced Certificate of 

Education - UACE) sınavının AL (Advanced Level) 

“principal” seviyesinde en az üç konusundan geçmiş 

ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki 

konudan en az C notu almış olmak. 

 

Ukrayna 

Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian 

External Independent Test), en az iki konu 

olmak üzere başvurulan programla ilgili 

konuların not ortalaması 200 üzerinden en 

az 180 puan. 

Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian External 

Independent Test), en az iki konu olmak üzere 

başvurulan programla ilgili konuların not ortalaması 

200 üzerinden en az 165 puan. 

 

Umman 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 

Ürdün 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

 

Yemen 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla 

ilgili dalda en az % 60. 

Zimbabwe Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan 

en az bir B ve iki Cnotu alınmış üç "Zimsec" 

A seviyesi. 

Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en az bir 

B ve iki Cnotu alınmış üç "Zimsec" A seviyesi. 

 


