
Ek 1 

 
BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAVLAR, DİPLOMALAR VE ASGARİ PUANLAR 

 

 Türkiye’deki Üniversiteler tarafından yapılan YÖS'te 100 üzerinden en az 60 alan adaylar 

 (2 yıl geçerlidir), 

 60/100 ortalamaya tekabül eden lise bitirme diploma notunu transkript ile belgeleyen adaylar, 

 ABITUR sınavından en az 4 puan almış adaylar,  

 SAT I sınavından en az 1000 toplam puan alan adaylar (2 yıl geçerlidir), 

 İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması 20 üzerinden en az 15 ve 

“Pişdaneşgahi” bitirme notu 20 üzerinden en az 15 olan adaylar, 

 Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,  

 Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen dalında 

(Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp, Diş Hekimliği Eczacılık için en az 180, diğer bölümler 

için en az 170 olan adaylar,  

 Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcihi (Tawjihi) sınavlarında fen dalında (scientific stream) tüm 

derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 70 olan adaylar,  

 GCE sınavlarında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A 

seviyesi (A Level) olan adaylar, 

 ACT (American College Test) sınavında; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık için en az 

22, diğer fakülteler için en az 20 puan alan adaylar,  

 Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (scientific 

stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,  

 Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,  

 TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz 

madalya almış adaylar,  

 Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Gaokao sınavında başvurulan programın puan türünde 750 

üzerinden en az 480 alan adaylar, 

 Kazakistan’da Ulusal Üniversite Testinde 120 üzerinden en az 90 alan adaylar,  

 Libya’daki Al Shahada Al Thanawiya Sınavından Mühendislik Fakültesi için Fen dalında 

(Scientific Stream) 240 üzerinden en az 180 alan adaylar,  

 Endonezya Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütün ülke sathında yaptığı Ujian Nasional (UNA) 

veya (UN) sınavlarından en az 60 alan adaylar. 

 


