
BAŞVURUDA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI 

 

 

Adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmış aşağıdaki sınavlardan herhangi birine ait belirtilen şartları 

sağlamış olmaları gerekir: 

 

Aşağıdaki sınavlardan herhangi birinin belirtilen puanla başarılmış olması; 

 

 SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavından en az 1000 puan, 

 ACT (National College Admission Examination) sınavından en az 21 

puan, 

 GCE sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en 

az 2 konuda A seviyesi puan, 

 I.B.(International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına 

sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olan adaylar, 

 Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavından fen dalında (Scientific 

Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan 

ve üstü alan adaylar, 

 Abitur (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan almış olan adaylar, 

 Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan 

adaylar, 

 Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavında fen 

dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar, 

 Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye Bakaloryası) , Fen Dalında 

(Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 

üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan alan adaylar, 

 Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında 

(GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 

480 alan adaylar, 

 Endonezya Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavında en az 60 alan 

adaylar 

 TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında 

altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar, 

 Kenya Certificate Of Secondary Education sınavında en az 45 alan 

adaylar, 

 İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 

ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu 

adaylar, 



 Lise Bitirme Diplomasına sahip olan adaylar, (Belçika, Bosna Hersek, 

Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, 

Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Türkmenistan) 

 İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 

YÖS sınavlarında 100 üzerinden 40 ve üzeri puan alan adaylar, 

 Lise bitirme derecesi tam notunun %60'ı oranında başarılı olan adaylar, 

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Yeterlilik Sınavında en az 50 alan adaylar, 

 

Başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan; lise bitirme sınavları 

statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) 

geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur ancak üniversite giriş sınavı statüsünde 

olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır. 

 


