TOROS ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT-KABUL
YÖNERGESİ
(Kabulü: 18/06/2013 tarih ve 6/21 sayılı Senato Kararı)
(Değişiklik: 26/01/2015 tarih ve 1/4 sayılı Senato Kararı)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans programlarına yabancı
uyruklu öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kayıt-kabul koşullarını düzenler ve kapsar.
Dayanak
MADDE 2- Bu Yönerge; 2922 sayılı Kanun, Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve 17/03/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan
karar uyarınca düzenlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönergede geçen;
a) Aday: Toros Üniversitesine bağlı birimlere başvuran yabancı uyruklu öğrenciyi,
b) Birim: Toros Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu
c) Öğrenci: Toros Üniversitesine bağlı birimlere başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenciyi,
ç) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Toros Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
d) Program: Lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan programları,
e) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Toros Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Toros Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Toros Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ı) (Değişik-Ek-Senato 26/01/2015-01/4) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar
Başvuru için temel şartlar
MADDE 4- Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara,
lise son sınıfta okuyan ya da mezun olmuş adaylar ile ek listede belirtilen sınavların birinden yeterli
puanı sağlayan adaylar başvurabilir.
(1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) 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,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
d) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
e) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvuruları kabul edilir.
(2) Adaylardan:
a) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç)
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında
yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
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e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.' de tamamlayanların,
f) Türkiye'de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların
başvuruları kabul edilmez.
Başvuru için Önkoşullar
MADDE 5- (1) Başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur.
a) Bu yönergenin 4. maddesinde sayılan şartları taşımak
b) Yönerge ekinde listelenen sınavlardan belirtilen asgari puanları almış olmak.
Başvuruda kullanılabilecek sınavlar ve taban puanları
MADDE 6-(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin; Üniversite programlarına kabul
edilebilmeleri için, başvurdukları program türüne göre, girmiş oldukları ulusal ve/veya uluslararası
sınavların listesi ve alacakları minimum puanlar (Ek -1) de verilmiştir.
(2) Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SAT, YÖGS vb.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
Gerek görüldüğü takdirde bu liste Senato tarafından yenilenir.
(3) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversite giriş sınavı
statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.
(4) Ek-1'deki tabloda düzenlenen sınavların taban puanları Senato kararı ile değiştirilebilir.
Öğrenci Kontenjanları
MADDE 7- (1) Her eğitim-öğretim yılı için yurt dışından kabul edilecek öğrenci
kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve
Yükseköğretim Kurulu'nun onayına sunulur.
(2) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli
durumlarda programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.
Başvuru esasları
MADDE 8- (1) Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda
istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde
belirlenen tarihlerde Üniversite web sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne posta yoluyla (eposta hariç), şahsen ya da Üniversite web sayfasından online olarak yapılır.
(3) Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru
belgeleri işleme konulmaz.
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 9- (1) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
a) Yabancı uyruklu öğrenci başvuru formu,
b) Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun
olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi
bir belge,
c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş
onaylı örneği,
ç) Pasaport örneği,
d) 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.
f) Aday tarafından doldurulan tercih bildirim formu. Adaylar adı geçen formu doldururken,
ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavında uygulanan puan türüne göre sayısal veya eşit
ağırlık puan türüyle öğrenci alan fakülte veya bölümlerden en fazla üç tercih yapabilir.
(2) Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilen belgeler başvuru dosyası için alınır
ve hiçbir halde geri verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Koşulları
Değerlendirme
MADDE 10- (1) Yurt dışından Üniversiteye başvuran öğrencilerin başvurularının
değerlendirilmesi amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her fakülteden bir öğretim üyesinin
görevlendirilmesiyle "Toros Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu" oluşturulur.
Yapılan başvurular Komisyon tarafından kesin kabul, koşullu kabul veya ret şeklinde sonuçlandırılır.
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(2) Komisyon, başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki
başarısı, diploma notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri
dikkate alabilir.
(3) Komisyon kararları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Komisyon, gerekli
durumlarda ilgili Bölüm Başkanlığı'ndan görüş alabilir ve Bölüm Başkanlığı'nı değerlendirme süreci
hakkında bilgilendirebilir.
(4) Koşullu kabul verilen adaylar, belirtilen koşulları sağladıklarında kesin kabul alırlar.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, ayrıca Üniversite
tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların
değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınav yönergesinde belirtilen hususlara göre yapılır.
(6) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
(7) Lisans programlarına kabul edilen adaylara Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından e-posta
aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir. Kayda
geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.
Kayıt
MADDE 11- (1) Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde
Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırırlar.
(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lise diplomasının aslı,
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 Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,
ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,
d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,
e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
f) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak "Öğrenci
Vizesi",
g) 6 adet vesikalık fotoğraf,
ğ) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,
h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,
ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,
i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin
belge.
(3) "Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.
Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.
(4) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar
kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Dili ve Eğitim-Öğretim
Öğretim Dili
MADDE 12- (1) Toros Üniversitesi' nde yabancı dilde öğretim yapan programlarda öğretim
dili en az %30 İngilizce olduğundan Üniversiteye bu yönerge hükümlerine göre kabul edilen
öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen herhangi bir
dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlarla, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavı'nda başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programı'na kabul edilirler.
(2) Kayıt sırasında, Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi sunan
öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulur ve kabul edildikleri lisans programına
doğrudan başlayabilirler.
(3) (Değişik-Senato-26/01/2015-01/4)Türkçe eğitim yapan programlar için Türkçe dil bilgisi
düzeyi TÖMER tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı
olamayanlar Türkçe dil bilgilerini geliştirmek üzere izinli sayılarak, daha sonraki eğitim öğretim
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yarıyılı başında TÖMER tarafından başarılı bulunduklarını gösteren dil belgesi ile öğrenimlerine
başlayabilirler.
Eğitim Öğretim
MADDE 13-Yurt dışından gelen öğrencilerin de eğitim-öğretimleri ve sınavları "Toros
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre yapılır.
Öğrenim Ücreti
MADDE 14-Toros Üniversitesi'nde öğrenim ücrete tabidir. Ücretler her yıl mütevelli heyeti
tarafından belirlenerek üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2922 sayılı Kanun, Türkiye'de
Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve 17/03/2010 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenen yurtdışından öğrenci
kabulüne ilişkin esaslar ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönerge Senatoda (18/6/2013 tarih ve 06/21 sayılı karar) kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönerge hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
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EKLER:
BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI
Toros Üniversitesi’nde, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş
sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.
• SAT Reasoning: SAT Reasoning testinde "math" ve "critical reading" testlerinde 1600 üzerinden en
az 1100 toplam puan ve 800 üzerinden en az 680 "math" puanı alan adaylar
• Tawjihi: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında,Fen dalında (Scientific Stream) alınan
sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 90. Diğer programlara başvuru için: fen veya edebi dalda
(Literary Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 80
• GCE (General Certificate Examination): En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3
konuda A seviyesi (Advanced level) ve 2 konuda IGCSE (veya O seviyesi) olan, veya 2 konuda A
seviyesi ve 4 konuda IGCSE (veya O seviyesi) olan ve bu konulardan aldıkları notların ortalaması C
olan adaylar. (Not: 2 adet AS (Advanced Subsidiary) seviyesi, bir adet A seviyesine eşit kabul edilir.
• ACT sınavında, matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en
az 24 alan adaylar
• Baccalauréat Libanais: Lübnan'da yapılan bakalorya (Baccalauréat Libanais) sınavlarında;
Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile Fen programları için: Fen dalında (Scientific Stream) alınan
sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 70. Diğer programlar için: Fen veya edebi dalda (Literary
Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan adaylar
• International Baccalaureate: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30
• Uluslararası Bilim Olimpiyatları: TÜBİTAK'ın (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)
tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya
• Gaokao: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan
programın puan türünden 750 üzerinden en az 500
• Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye): Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalauréate)
Sınavı'nda; Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile Fen programları için: Fen dalında (Scientific
Stream) 240 üzerinden en az 195. Diğer programlar için: Fen veya edebi dalda (Literary Stream) en az
185 puan alan adaylar
• Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran): İran'da lise diploma notu (Diolome Debirestan)
ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 olan adaylar
• Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 90 alan adaylar
• Senegal Bakaloryası: Başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 15
• Fransız Bakaloryası: Başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 15
• ABITUR: Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği (Abitur) diploma notu 2
• Saudi National Performans Test of the Overall Capacity (Qoadrat Test): 100 üzerinden en az 70.
• Ujian Nasional (UAN) veya (UN) Sınavı: 100 üzerinden en az 70
.Examination for Students from TurkicRepublics (TCS) /Türk Cumhuriyetleriile Türk
AkrabaToplulukları Sınavı
(TCS) A minimum score of 60 in the Basic Learning Skills Test of TCS held outside Turkey.
Türkiye dışında yapılan Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı(TCS) Temel
Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan
.Student Selection and Placement Examination (ÖSYS) / Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi
(ÖSYS) Sınavları
Having obtained scores that would be sufficient for placement to the program applied for in the ÖSYS
of the previous year.
2011 ÖSYS sınavları sonucunda, başvurduğu programın puan türünde 2010-ÖSYS'de oluşan taban
puanına sahip olmak
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.Afganistan: Afganistan Ulusal Üniversite Giriş sınavı (Concours-KONKURS General State
Examination) Skor 290/350
.Arnavutluk Merkezi Lise Bitirme (Matura): 10 üzerinden en az 8
.Avusturya Matura veya Abitur: En az matura 2, Abitur 1
.Azerbeycan TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında başvurduğu programla ilgili
alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 550 puan
.Bahreyn General Secondary Education Certificate / Tawjihi (Merkezi Lise Bitirme Sınavın)
başvurulan programla ilgili dalda en az % 90
.Bangladeş
Higher Secondary School Certificate (HSSC) / 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma notu
başvurulan programla ilgili dalda en az % 80.
.Belçika Certificat d'Enseignment Secondair Superieur/Diploma Van Hoger Secundair Onderwijs:
Matematik en az % 80 olmak üzere genelden % 80 başarı
.Beyaz Rusya Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii/Belarussian Central Testing:
Minimum 3/5 * Minimum 350/ 600
.Birleşik Arap Emirlikleri Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı):
Başvurulan programla ilgili dalda en az % 90
.Bosna-Hersek Matura (Svjedozba o maturi) En az 3/5
.Brezilya Concurso Vestibular (University Entrance Exam) En az 80%
.Bulgaristan Matura (матура, ДЗИ (DZI):Държавен Зрелостен Изпит ): En az 2 (matematikte dahil
olmak üzere)
.Çek Cumhuriyeti Maturitni Zhouska/ Maturita Matematikten 1 olmak üzere en az 2
.Danimarka Studentereksamen (Student Examination), Højere Forberedelseseksamen (Higher
Preparatory Examination), Højere Handelseksamen (Higher Commercial Examination); Hojere teknisk
eksamen (Higher Technical Examination) en az 10/13
.Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate) en az 3 sınavda 4
ortalama
.Etiyopya: Ethiopian Higher Education Entrance Examination (EHEEE) -Yüksek Öğretim Giriş Sınavı
en az %80 başarı
.Fas French Baccalaureate
.Filistin Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) başvurulan programla
ilgili dalda en az % 80
.Finlandiya: Ylioppilastutkinto/studenteksamen(National Matriculation Examination)-Ulusal Yeterlilik
Sınavı 7 üzerinden 5
.Gambiya West African Examinations Council - (International) Senior School Certificate
Examination (WAEC - SSCE): altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9u geçmeyen
notlar
.Gana West African Examinations Council - (International) Senior School Certificate
Examination (WAEC - SSCE)altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9u geçmeyen
notlar
.Güney Afrika Senior Certificate (Matriculaton) 5 konuda A/B
.Güney Kore College Scholastic Aptitude Test (CSAT)başvurulan program ile ilgili dalından 800
üzerinden en az 500 standart puan.
.Gürcistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii en az 3/5
.Hırvatistan Matura en az matura 2
.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) başvurulan programla ilgili dalda en az % 75
.Hollanda VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) 10 üzerinden 7
.Hong Kong: Hong Kong Certificate of Education Certificate(HKCE) & Hong Kong Advanced Level
Certificate subjects (HKALE) en az 3 konuda A-B notu (Matematik dahil)
.Irak General Secondary Education Certificate/Merkezi Lise Bitirme Sınavı başvurulan programla
ilgili dalda en az % 90.
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.İrlanda Irish Leaving Certificate6 topics and at least 2 of themfrom Higher Level topics
(Minimum C1 for HigherLevels,C3 for the others)
.İspanya Título de Bachiller (LOGSE) 8 ve üstü
.İsrail Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina 6 dalda en az 7
.İsveç Fullständigt Slutbetyg från Gymnasieskolan(FSFG-Swedish school leaving exam) 15.00 genel
ortalama (Matematik dahil olmalı)
.İtalya: Diploma di Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore veya
Diploma di Maturitá Minumum 70 out of 100
.İzlanda Studentsprof from gymnasium 7/10
.Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (Lise Bitirme Sertifikası) Notlar 4 veya 5 olmalıdır
.Kamerun General Certificate of Education (GCE) Qualifications/French Baccalaureate
.Katar Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) başvurulan programla
ilgili dalda en az % 90
.Kazakistan: National University Entrance Examination of Kazakhstan (Ulusal Üniversite Giriş
Testi)/Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 90/125 İTÜ / 3/5
.Kenya Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)ortalaması en az B+; ayrıca başvurulan
programla ilgili dört alanda en az 44 toplam puan
.Kırgızistan: National University Entrance Examination (ORT) - Ulusal Üniversite Giriş
Sınavı/Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 250 üzerinden en az 200 puan /3/5
.Kuveyt Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) başvurulan programla
ilgili dalda en az % 80
.Letonya: Atestats par visparejo videjo izglitibu (Certificate of General Secondary Education) -Genel
Ortaöğretim Sertifikası genel ortalama en az 8 olmalı (Tarih ve Matemetikten de en az 8.0)
.Liberya: West African Examinations Council - (International) Senior School Certificate
Examination (WAEC - SSCE) altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9u geçmeyen
notlar
.Libya Tawjihi (Merkezi Lise Bitirme Sınavın) başvurulan programla ilgili dalda en az % 90
.Litvanya Brandos Atestatas (Certificate of Maturity) en az 8
.Lüksemburg Diplome de Fin d'Etudes Secondaire 45 ve üstü
.Macaristan Matura-Erettsegi Bizonyitvany 4 tane ABB veya BBB
.Makedonya Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 üzerinden en az 4
.Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) en az B
.Malta: Advanced Matriculation (AM) With the grades of between A and C
.Meksika Bachillerato 8 veya üstü
.Mısır Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) başvurulan programla
ilgili dalda en az % 80
.Moğolistan National University Entrance Examination (Merkezi Üniversite Giriş Sınavı) başvurulan
programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 660 puan
.Moldova Attestat o Srednem Obrazovanji Minimum 3/5
.Nijerya: West African Examinations Council - (International) Senior School Certificate
Examination (WAEC - SSCE) altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9u geçmeyen
notlar
.Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3
.Pakistan Higher Secondary Certificate (HSSC) -12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma notu
başvurulan programla ilgili dalda en az %80
.Polonya Matura / Swiadectwo Dojrzalosci Minimum %60 /Minimum %60
.Portekiz: Concurso Nacional de Candidatura Do Ensino Superior (National Entrance Exam), Pass
Diploma de Ensino Secundário Genel en az 17/20, (Matematik en az 17/20)
.Romanya Diploma de Bacalaureat 10 üzerinden en az 7,5
.Rusya Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii
.Senegal Bakalorya 20 üzerinden en az 15
.Sırbistan Matura diploma notu 2
.Sierra Leone West African Examinations Council - (International) Senior School Certificate
Examination (WAEC - SSCE)altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9u geçmeyen
notlar
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.Slovakya Maturitná Skúška diploma notu 2
.Suudi Arabistan Kudrat sınavı / Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı)
70/100 - başvurulan programla ilgili dalda en az % 90
.Şili Prueba de Seleccion Universitaria (PSU) 600/850
.Tacikistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3
.Tunus Baccalauréat de l'enseignement secondaire (Tunus) diploma notu 10
.Ukrayna Ukrainian External Independent Testing /Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem
Obrazovanii 3 başvurulan program ile ilgili 3 dalda ZNO 175/ Minimum 3/5
.Umman Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) başvurulan programla
ilgili dalda en az % 80
.Ürdün Tawjihi (Merkezi Lise Bitirme Sınavın) başvurulan programla ilgili dalda en az % 80
Ürdün Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) başvurulan programla
ilgili dalda en az % 80
.Yemen Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) başvurulan programla
ilgili dalda en az % 90
.Yeni Zelanda New Zealand University Entrance Bursaries and Scholarship Examinations 500
üzerinden 275
.Yunanistan Apolytirion of Lykeo (Secondary School Leaving Certificate ) -Lise Bitirme Sertifikası
20 üzerinden en az 15
.Zimbabve
ZIMSEC A-Levels Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en az bir A ve iki B notu alınmış üç
"Zimsec"A seviyesi.Bacalaureat grades 7 veya üstü Diplom ob Okoncanji Srednego Special'nogo
Ucebnego Zavedenija Minimum 3/5
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