T.C.
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI
UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ (1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı ön lisans
ve lisans programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin başvuru ve
kayıt-kabul koşulları ve sürecini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans
programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kayıt-kabul
koşulları hükümlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 45/f maddesi uyarınca Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aday: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı birimlerdeki ön lisans ve lisans
programlarına yurt dışından başvuran veya yabancı uyruklu öğrenciyi,
b) ALKÜ-TÖMER: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) ALKÜ-YÖS: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası (Yabancı Uyruklu)
Öğrenci Sınavını,
ç) ALKÜ-YÖS Yürütme Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası
(Yabancı Uyruklu) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme ile ilgili işlemleri yapmakla yetkili
kurulu,
d) Birim: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek
Yüksekokulunu,
e) Öğrenci: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı birimlere bu Yönerge
esaslarına göre başvurusu kabul edilen öğrenciyi,
f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,
g) Program: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan
programları,
ğ) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim
Kurulunu,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Başvuru temel şartları
MADDE 5- (1) Üniversitenin yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan
ettiği programlara, Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir
ortaöğretim kurumunun son sınıfında olan ya da mezun olmuş adaylardan ek listede belirtilen
sınavların birinden yeterli puanı sağlayanlar başvurabilir.
a) 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 alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “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 Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır).
3) Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların ortaöğretiminin (lise) tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil,
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında 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, 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,
başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan
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 veya sahip
olacaklar hariç),
3) Bu yönergenin 5. maddesinin (a) fıkrası 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (bu yönergenin 5. maddesi a fıkrası 4.bendindeki
şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC 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 ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İçin Önkoşullar, Başvuruda Kullanılacak Sınavlar, Taban Puanlar ve Öğrenci
Kontenjanları
Uluslararası Öğrenci Sınavı (ALKÜ-YÖS)
Madde 6- (1) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı:
1) İlgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Eğitim Fakültesi
Dekanı, Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı ile ALKÜ-TÖMER Müdürü ve Müdür
Yardımcısından oluşan ALKÜ- YÖS Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
2) Başvuruların alınması, sınava girecek aday listelerinin ve sınav evrakının hazırlanması,
sonuçların ilanı gibi tüm süreçler ALKÜ-YÖS Yürütme Kurulu tarafından koordine
edilir.
3) Senato tarafından belirlenen tarihte yapılır. Sınav kılavuzu, başvuru tarihleri arasında
Üniversitenin resmi internet sayfasında yayımlanır.
4) Sınav sorularının hazırlanması, sınav evrakının çoğaltılması, sınavın uygulanması,
puanlama işlemleri, sınav uygulamasında ihtiyaç duyulan personelin görevlendirilmesi
ve bu iş ve işlemeler için yapılacak ödemeler ilgili mevzuata uygun olarak ALKÜTÖMER tarafından yapılır.
5) ALKÜ-YÖS Yürütme Kurulu, adayların başvurularının alınması, sonuçların
duyurulması ve adayların yerleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar.
6) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, yerleştirilen adayların kayıtlarının yapılması ile ilgili
işlemleri takip eder.
7) ALKÜ-TÖMER Müdürlüğü, kesin kayıt yaptıran öğrenciler için akademik yılın başında
yapılacak Türkçe Düzey Sınavının organizasyonunu yapar.
8) Uluslararası İlişkiler Ofisine bağlı Uluslararası Öğrenci Birimi, ALKÜ-YÖS sınavının
tanıtımı ile ilgili dokümanların hazırlanması, sınavın tanıtımı ile yurtiçi ve yurt dışı sınav
merkezlerinin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
9) Temel Öğrenme Becerileri Testi; Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından
oluşan 80 soruluk bir testtir ve çoktan seçmeli tipte sorular içerir. Yerleştirmede sadece
Temel Öğrenme Becerileri Testi sonuçları esas alınır.
10) Programlara öğrenci yerleştirme esnasında kullanılacak puan türlerinin hesaplamasında
Tablo-1 dikkate alınır.
Tablo 1- Sınav Katsayıları

Matematik AP
Genel Yetenek AP
Eşit AP

Matematik Testi
1.50
1.00
1.25

3

Genel Yetenek Testi
1.00
1.50
1.25

11) Sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihte Üniversitenin resmi internet sayfasında
ilan edilir.
12) ALKÜ-YÖS sonucu, sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
13) ALKÜ-YÖS sınav ücreti, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenir.
Sınav ücreti, Üniversite Döner Sermaye hesabına yatırılır.
14) Sınav sonuçlarına itiraz süresi, sınav sonuçlarını ilanını takip eden 5 (beş) işgünü içinde
yapılır. İtirazlar; Üniversite Rektörlüğüne yazılı olarak veya yos@alanya.edu.tr adresine
e-posta yolu ile yapılır ve ALKÜ-YÖS Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.
15) Önceden belirlenen bir sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde adayın talebi
doğrultusunda, adayın sınava gireceği merkez değiştirilir veya başvuru yapan adaylara
ücret iadesi yapılır.
Başvuru için önkoşullar
MADDE 7- (1) Başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur.
a) Bu yönergenin 5. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde sayılan şartları taşımak,
b) Bu yönergenin ekinde belirtilen listedeki asgari puanları almış olmak,
c) Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru ve değerlendirme
ücretini tercih yapmadan önce ilgili bankaya yatırmış olmak.
Başvuruda kullanılabilecek sınavlar ve taban puanları
MADDE 8 - (1) Adayların başvurularında Ek-1’de belirtilen sınav ve/veya mezuniyet dereceleri
(diplomaları) dikkate alınır. Ek-1’deki sınav türleri ve puanlar Senato kararı ile değiştirilebilir.
(2) Adayların başvurularında lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur,
International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama
bulunmamaktadır. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vb.) geçerlilik
süreleri iki yıldır.
Öğrenci kontenjanları
MADDE 9 - (1) Her eğitim-öğretim yılı için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları,
YÖK tarafından belirlenen tarihler arasında ve esaslar çerçevesinde birim yönetim kurullarının
teklifi ile Senato tarafından belirlenir ve YÖK onayına sunulur.
Başvuru esasları
MADDE 10 - (1) Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda
istenecek belgeler ve YÖK tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen
tarihlerde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversitenin internet sayfasından elektronik
olarak yapılır. Posta veya kargo yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
(3) Adaylar en fazla 3 tercih yapılabilir. Yerleştirme adayın tercih önceliğine göre yapılır.
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 11- (1) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lise diplomasının Türkçeye tercüme edilmiş onaylı örneği veya lise diplomasını
almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte olduğu
ortaöğretim kurumu tarafından verilen Türkçeye tercüme edilmiş resmi bir belge,
b) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçeye tercüme edilmiş onaylı
örneği,
c) Pasaportun fotoğraflı ilk sayfasının örneği,
ç) Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği ile Türkçeye tercüme edilmiş onaylı örneği
d) 1 adet fotoğraf,
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Koşulları
Değerlendirme
MADDE 12 - (1) Bu yönergedeki şartları taşıyarak Üniversiteye başvuran adayların başvuruları
tercih ettikleri Üniversitemiz birimleri tarafından her program için oluşturulan komisyonca ilgili
programın kontenjan sayısı kadar asil ve kontenjanın en fazla 3 katı kadar yedek aday belirlenir.
(2) Birimler uygun nitelikli aday bulunmaması halinde ilan edilen asil ve yedek kontenjanları
doldurmayabilir. Gerekli durumlarda Senato Kararı ile programlar arasında kontenjan aktarımı
yapılabilir.
(3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimlerden gelen asil ve yedek aday listelerini
değerlendirerek, kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan asil ve yedek adayları tespit edip ilan eder.
Adayın asıl veya yedek aday olduğu ilanda belirtilir.
(4) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı,
diploma notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütler
dikkate alınabilir.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, ayrıca Üniversite
tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
(6) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi garanti etmez.
(7) Ön Lisans /Lisans programlarına kabul edilen adaylara, başvuru esnasında beyan ettikleri
e-posta adreslerine vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.
Kayıt
MADDE 13 - (1) Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde
ilgili birime kayıt yaptırırlar.
(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lise diplomasının aslı ve Türkçe onaylı tercümesi,
b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren,
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi”
c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,
ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,
d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği
e) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
f) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak
“Öğrenci Vizesi”,
g) 3 adet vesikalık fotoğraf,
ğ) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi (varsa),
h) Yabancı uyruklu kimlik numarası,
ı) Türkiye’deki tam teşekküllü bir hastaneden ya da üniversite hastanelerinden alınacak
sağlık kurulu raporu (İstenen birimler için).
(3) Kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları
zorunludur.
(4) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek
yabancılar statüsünde olmaları gerekir.
(5) Kayıt hakkını kazanan adaylarda, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar
veya kayıt için gerekli olan belgelerini sunamayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve
kayıt hakkı sırasıyla yedek adaylara geçer.

5

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Dili ve Eğitim-Öğretim
Öğretim dili
MADDE 14 - (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili %100 yabancı dilde eğitim veren programlar
hariç Türkçe’dir.
(2) Üniversitede Türkçe yeterlik şartı aranan adaylar akademik takvimde yer alan “katkı payı
yatırma ve kayıt yenileme süresi” içerisinde Türkçe Dil Yeterlik Düzeylerini gösteren
belgelerini kayıt yaptırdıkları birime teslim etmek zorundadır. Katkı payı yatırma ve kayıt
yenileme süresinin tamamlanmasından sonra belgelerini teslim edenler, ancak bir sonraki
eğitim-öğretim döneminde kesin kayıt yaptırdıkları diploma programına başlarlar. Adayların
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre Türkçe yeterlik düzeyleri ve puan
aralıkları aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir:

TÜRKÇE DİL
YETERLİK
DÜZEYLERİ

PUAN
ARALIKLARI

C2
C1
B2
B1
A2
A1

95-100
85-94
75-84
60-74
30-59
0-29

AÇIKLAMALAR

Eğitim-Öğretime başlar.

Türkçe Öğretim Programına Katılır.

(3) Türkçe yeterlik belgesine (Türkçe Programlar için en az B1) sahip olan adaylar öğrenimine

başlar. Yeterlik belgesine sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için 1 (bir)
yıl süre ile öğrenime ara izni verilir. Bu sürede Türkçe Yeterlik alamayanların üniversite ile
ilişiği kesilir.
(4) Kayıt hakkı kazanan adaylardan ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini
yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar
ve YÖK’ün kabul ettiği uluslararası geçerli sınavlardan yeterli sınav sonucuna sahip olanlardan
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.
(5) Programlara yerleştirilen adayların Türkçe yeterlikleri:
a) Üniversite tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen Türkçe yeterlik sınavındaki
başarı düzeyine,
b) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından verilen
Sertifika ve Diploma belgesine,
c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine, göre belirlenir.
Öğrenim ücretleri
Madde 15 - (1) Yurt dışından kabul edilen öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulu Kararları ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğretim ücretlerini güz ve bahar yarıyılı olarak iki taksit
şeklinde öderler.
(2) Bu öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına ilişkin esaslar
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2922 sayılı Kanun, Türkiye’de
Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve YÖK tarafından belirlenen
yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato
kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü
yürütür.

______________________________________________________________________

(1)

13.04.2017 tarih ve 10/49 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
02.05.2018 tarih ve 11/82 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.
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EK-1
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGUN
GÖRÜLEN EŞDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR
S.NO

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

1

Üniversitemiz ve/veya Türkiye’deki diğer
Üniversiteler tarafından yapılan
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu
Öğrenci Kabul Sınavı

2

BAŞVURU ŞARTI

SAT I Sınavı

100 üzerinden en az 50

BAŞVURU ŞARTI (TIP
ve DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTELERİ)

puan almak

100 üzerinden en az 80
puan almak

En az 1000 toplam puan
ve en az 500 matematik
puanı almak

En az 1100 toplam puan
ve en az 700 matematik
puanı almak.

GCE (A level) Sınavı

a-Matematikten en az A
En az biri başvurulan
level,
programla ilgili olmak
b-Fizik, Kimya,
üzere en az 2 konuda A
seviyesine sahip olmak Biyolojinin en az ikisinden
A seviyesine sahip olmak

4

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi
Sınavları

Fen dalında (Scientific
Fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden
Stream) tüm derslerden
alınan sınav not
alınan sınav not ortalaması
ortalaması 100 üzerinden 100 üzerinden en az 90
en az 80 almak
almak

5

ABITUR Sınavı

En az 4 puan almak

En az 2 puan almak

6

Matura Sınavı

En az 4 puan almak

En az 2 puan almak

3

7

Fen (Science Reasoning), Fen (Science Reasoning),
Matematik (math) ve
Matematik (math) ve
toplam puan olarak en az toplam puan olarak en az
21 puan almak
24 puan almak

ACT (American College Test) Sınavı

8

8

9

10

Fransa’da yapılan Bakalorya Sınavı

12/20 puan almak.

16/20 puan almak.

Lübnan’da yapılan Bakalorya
(Baccalaureat Libanais) Sınavı

Fen (Scientific Stream), Fen (Scientific Stream),
diploma notu 100
diploma notu 100
üzerinden en az 70 olmak üzerinden en az 80 olmak

Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan
Üniversite Giriş Sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın
Başvurulan programın
puan türünden 750
puan türünden 750
üzerinden en az 550 puan üzerinden en az 600 puan
almak
almak
240 üzerinden;
a) Mühendislik Fakültesi
için fen dalında (Scientific
Stream) en az 185,
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b) Eğitim Fakültesi için
alanı ile ilgili puan
türünden en az 170,

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al
Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında (Scientific
Stream) 240 üzerinden en
az 200 puan almak

c) Diğer Bölümler için
alanı ile ilgili puan
türünde olmak üzere en az
160 puan almak

12

Libya’da yapılan Al-Shahada -Al
Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında (Scientific
Stream) 240 üzerinden,
Mühendislik Fakültesi
Fen dalında (Scientific
Bölümleri için en az 185, Stream) 240 üzerinden en
diğer bölümler için
az 200 puan almak
alanında en az 170 puan
almak

13

Türkmenistan Attestat O Drednam
Obrazovanii Sınavı

5 üzerinden en az 3 puan 5 üzerinden en az 4 puan
almak
almak

14

Kırgızistan Maing Testing

245 üzerinden en az 170
puan almak

9

245 üzerinden en az 200
puan almak

15

Fen ve Matematik alanındaki Bilim
Olimpiyatlarında

Altın, gümüş veya bronz
madalya almış olmak

Altın, gümüş veya bronz
madalya almış olmak
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TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı bilim
olimpiyatlarında

Altın, gümüş veya bronz
madalya almış olmak

Altın, gümüş veya bronz
madalya almış olmak

17

Yunanistan Üniversite Giriş Sınavı

Tam puanın en az %60’ı Tam puanın en az %80’ı.

18

Makedonya Üniversite Giriş Sınavı

Tam puanın en az %60’si Tam puanın en az %80’i.

19

Kosova Üniversite Giriş Sınavı

Tam puanın en az %60’si Tam puanın en az %80’i.

20

TQDK Sınavı (Azerbaycan Üniversite
Giriş Sınavı)

10

En az 400/700

En az 550/700

