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T.C. 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesine ön lisans ve lisans düzeyinde 

yurtdışından öğrenci alımına ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönerge Trabzon Üniversitesinde ikili anlaşmalar ve T.C. Hükümeti burslusu 

olarak kabul edilenler hariç, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin başvuru şartları, kontenjan, sınavlar, 

değerlendirme ve kayıt esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 6. ve 7. Maddeleri ile 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/1/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 13/02/2013 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin Esaslar ve 

değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Aday: Yurtdışından Trabzon Üniversitesinde ön lisans/lisans düzeyinde öğrenim görmek veya 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı'na girmek isteyen öğrenciyi,  

b) Birim: Trabzon Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek 

yüksekokullarını, 

c) Birim Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi bünyesindeki yurt dışından öğrenci kabul eden 

fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

e) Rektörlük: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu, 

g) TRÜYÖS: Trabzon Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, 

ğ) Üniversite: Trabzon Üniversitesini, 

h) Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar, Başvuru, Kabul ve Kayıt Şartları 

 

Kontenjanlar  

Madde 5 - (1) Trabzon Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek 

yüksekokullarının ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt 

dışından öğrenci kabul edilir. 
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(2) Yabancı uyruklu öğrenci kabul etmek isteyen fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek 

yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanan kontenjanlar 

Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur. Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci 

Kontenjanlarını, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ilişkilendirilerek ön lisans 

ve lisans düzeyindeki programlar için düzenler ve Kurul tarafından onaylanan kontenjanlar ilan edilir.   

(3) Üniversite, ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. İlan edilen kontenjanlara 

başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanların 

(Öğretmenlik, Hukuk alanları hariç) diğer program kontenjanlarına eklenmesine Üniversite Yönetim Kurulu 

karar verir. 

 

Başvuru Hakkına Sahip Adaylar   

Madde 6 - (1) Adayların lise ve dengi okulların son sınıfında olmaları ya da mezun durumda 

bulunmaları koşuluyla;  

a) Yabancı uyruklu olanların; 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 

bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı ergin 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.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 

geçenlerin veya bu durumdaki çift uyrukluların 

ç) (1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 

[ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk 

okullarında tamamlayanlar dâhil], 

(2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında 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 dâhil], 

 d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan 

GCEAL 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. 

 

Başvuru Hakkına Sahip Olmayan Adaylar   

Madde 7 – (1) Adaylardan; 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C 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), 

c) 6 ıncı maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (6. Maddenin 1 inci fıkrasının (ç) numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 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), 

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6 ıncı maddenin 1 inci fıkrasının 

(b) numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

başvuruları kabul edilmez. 
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Kabul Şartları 

Madde 8 - (1) Adayların başvurularının kabul edilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birine sahip 

olmaları ve bu şartlar için konulmuş olan baraj puanını geçmeleri (Ek Tablo 1) gerekmektedir; 

a) Trabzon Üniversitesi tarafından yapılan TRÜYÖS puanına sahip olmak, 

b) Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki 

eşdeğer sınavlardan birinden yeterli puana sahip olmak, 

c) Kendi sistemindeki ortaöğretim mezuniyet puanına sahip olmak. 

(2) Başvuru yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise 

bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) 

geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan 

sınavların (SAT, ACT, GAOKO, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır. 

 

Başvuru Süreci  

Madde 9 - (1) Yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kayıt - kabul işlemleri Üniversite tarafından 

belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.  

(2) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversite internet sayfasında 

duyurulur. Adaylar başvurularını, başvuru duyurusunda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak ve 

duyuruda belirtilen başvuru yöntemine uygun şekilde yapmak zorundadırlar.  

(3) Adaylar, başvuruda kullandıkları sınav puanı türünün en düşük ve en yüksek puanlarını ve başarı 

kriterlerini detaylı olarak açıklayan bir belgeyi de başvuruda teslim etmek zorundadır.  

(4) Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik/yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.  

(5) Başvurusu kabul edilen adaylar, istenmesi halinde başvuru sırasında teslim ettikleri belgelerin 

asıllarını da vermekle mükelleftir. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunu (YUÖKK)  

Madde 10 - (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirme, programlara 

yerleştirme ve yapılacak itirazları değerlendirme gibi işlemleri YUÖKK tarafından yürütülür. YUÖKK’nun 

çalışmaları ile ilgili sekretarya görevini ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür. 

(2) YUÖKK, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı 

başkanlığında Rektör tarafından görevlendirilen dört asıl ve dört yedek akademik ve idari personelden 

oluşur. Komisyon 3 yıl süreyle görev yapar. Ayrılan komisyon üyesi yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 

aynı usulle yeni görevlendirme yapılır. 

 

Değerlendirme, Yerleştirme ve Kayıt Esasları 

Madde 11 - (1) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Başvurulara ilişkin değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektör tarafından oluşturulan 

Komisyon (Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunu (YUÖKK)) tarafından yapılır.  

(3) Adaylar, ilan edilen kontenjanlardan başvurma haklarının bulunduğu ve sıralamasını da 

belirttikleri en fazla beş tercih yapabilirler.  

(4) Komisyon, Ek Tablo 1’de yer alan sınavların puanlarını 100’lük sisteme dönüştürerek yerleştirme 

puanını hesaplar. Yerleştirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Yerleştirme puanlarında 

eşitlik olması halinde öncelikle lise mezuniyet tarihi en yakın olan, yine eşitlik olması halinde ise yaşı daha 

küçük olan aday dikkate alınır. 

(5) Yerleştirme işlemlerinin yapılmasında, öncelikle adayların Trabzon Üniversitesi tarafından yapılan 

TRÜYÖS’ten aldıkları standart puanlar dikkate alınır ve adaylar kontenjan dâhilinde tercih sıralarına göre 

asıl ve yedek olarak sadece bir programa yerleştirilirler.  

(6) TRÜYÖS puanı ile yapılan yerleştirme sonucunda kontenjan boşluğu olması halinde adayların 

değerlendirilmesi, diğer ülkelerde yapılan ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya 

üniversiteye giriş sınavları statüsündeki eşdeğer sınavlardan (ABITUR,  TQDK, SAT, ACT, GAOKAO, 
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GCE AL, vb.) birinden almış oldukları standart puanlara ya da eşdeğer sınav puanına göre yüzlük (100’lük) 

sisteme dönüştürülmüş puanlarla yapılır ve adaylar kontenjan dâhilinde tercih sıralarına göre asıl ve yedek 

olarak sadece bir programa yerleştirilirler.  

(7) Bu yerleştirme sonucunda da kontenjan boşluğu olması halinde adayların değerlendirilmesi, 

Türkiye’de diğer üniversiteler tarafından yapılan yabancı uyruklu / uluslararası öğrenci kabul sınavlarının  

(YÖS) birinden almış oldukları standart puanlara ya da eşdeğer sınav puanına göre yüzlük (100’lük) sisteme 

dönüştürülmüş puanlarla yapılır ve adaylar kontenjan dâhilinde tercih sıralarına göre asıl ve yedek olarak 

sadece bir programa yerleştirilirler.  

(8) Yine kontenjan açığı olması halinde ise adayların ortaöğretim (lise) mezuniyet puanı dikkate 

alınarak yerleştirme yapılır.  

(9) Bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu programın mevcut kontenjanının 

%20’sini geçemez. Ülke/ülkelere ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde 

ülke barajı uygulanmaz, dolmayan ve/veya başvurusu olmayan kontenjanlar diğer ülke kontenjanına 

aktarılabilir veya ülke/ülkeler kontenjanı kaldırılabilir ve yerleştirme işlemi buna göre yapılabilir.  

(10) Öğretmenlik ve Hukuk programlarında YÖK tarafından belirlenmiş yurtdışından öğrenci kabul 

kontenjanlarına başvuruların değerlendirilmesi aşamasında bu programlara mahsus olmak üzere Türk 

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk 

vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını 

kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini 

yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar 

için anılan alanlardaki yurtdışından öğrenci kabul kontenjanın en fazla %10'u kullanılır.  

(11) Trabzon Üniversitesi’ne kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları belirtilen 

tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra 

kontenjanların dolmaması (kayıt olmayan, boş kalan ya da kayıt sildirmelerle boşalan kontenjanlar için) 

halinde; 

a) Mevcut başvurular içerisinden hiçbir programa yerleşmemiş adaylar arasından yedek sırasına göre 

tekrar yerleştirme yapılabilir.  

b) Ülke barajı uygulanmaz,  

(12) Yedek listeden kesin kayıtlar sonucunda da kontenjanların boş kalması durumunda yeniden ek 

yerleştirme işlemi yapılıp yapılmaması Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.   

 

Özel Yetenek Sınavı  

Madde 12 - (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuracak adayların başvuru için 

Ek Tablo 1’de belirtilen sınavların birinden geçerli sınav puanına sahip olmaları zorunludur.  

(2) Yapılan değerlendirme ve yerleştirme işlemleri sonucunda özel yetenek sınavı gerektiren bir 

programa yerleştirilen asıl ve yedek adayların, kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için Üniversite tarafından 

belirtilen tarihlerde yapılacak özel yetenek sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. Özel yetenek 

sınavı başarı puanı olmayan adayların Üniversiteye kesin kayıtları yapılmaz. 

 

Sonuçların Duyurulması  

Madde 13 - (1) Sonuçların değerlendirilmesi ve yerleştirme sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde 

Üniversitenin resmi internet sayfasından (www.trabzon.edu.tr) ilan edilir.  

 

Kesin Kayıt 

Madde 14 - (1) Trabzon Üniversitesi’ne kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin aşağıda yazılı 

belgeler ile belirtilen tarihlerde kesin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı, aşağıdaki kayıt belgelerinde değişiklik yapabilir, ilave belgeler isteyebilir.  

a) YÖS sonuç belgesi, 

b) Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğundan veya noter onaylı 

Türkçe örneği), 

http://www.trabzon.edu.tr/
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c) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğundan veya noter onaylı Türkçe 

örneği), 

d) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğundan veya noter onaylı Türkçe 

örneği), 

ç) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış), 

e) Harçsız  Öğrenim (Meşruhatlı) Pasaportu (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği), 

f) Göçler İdaresi Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi (İkamet Tezkeresi), 

g) İki adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, biyometrik şekilde çekilmiş), 

h) Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu, 

ğ) Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği 

olan belge, 

i) Türkçe düzeyini gösterir belge (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden 

mezun olan öğrencilerden istenmeyecektir), 

ı) Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşlarının Nüfus Müdürlüğünden alınacak aile nüfus 

(vukuatlı) kayıt örneği, 

j) Doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklular pasaport fotokopisi ve Nüfus 

Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

(2) Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. Doğala afetler, salgın hastalıklar, savaş gibi 

öğrencilerin hareketliliği veya ulaşımını engelleyen olağanüstü durumlar dışında internet ortamında veya 

posta yoluyla kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan 

öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. 

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların 

belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın 

kayıtları iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. 

 

Eğitim-öğretim  

Madde 15 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Trabzon Üniversitesi 

Ön lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. 

 

Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Belgesi  

Madde 16 - (1) Yurt dışından kabul edilecek veya uluslararası öğrencilerden Bakanlar Kurulu 

tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.  

(2) Kabul edilen öğrenciler Trabzon Üniversitesinde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak 

maddi imkânlarının olduğunu, uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge (güvence belgesi) ile 

belgelendirmek zorundadırlar. 

 

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri 

Madde 17 - (1) Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların 

kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Trabzon Üniversitesince yapılacak olan veya 

eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe Testinden alınan sonuçlara bağlıdır. Türkçe yeterlik düzeyleri Tablo 1’de 

belirtilmektedir: 

(2) Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “TRÜ Türkçe Dil 

Yeterlik Sınavı”ndan, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden ya da Yunus Emre 

Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)”ndan düzey 

karşılığı C1 veya C2 puanına sahip olan adaylar öğrenimlerine hemen başlarlar.  
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Tablo. 1. Trabzon Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavı düzeyleri ve dağılımı 

Puan 

Aralıkları 

Türkçe Dil 

Yeterlilik Düzeyleri 
AÇIKLAMA 

89-100 C2 C1, C2 düzeyi puanı olan adayların Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt 

hakkı kazandığı programa kaydı yapılarak ön lisans/lisans öğrenimine 

başlanabileceğini ifade eder. 
71-88 C1 

60-70 B2 A1, A2, B1, B2 düzeyi puanı olan adayların Türkçe düzeyleri 

yetersizdir. Bu maddenin 3 üncü fıkrasına göre Türkçe düzeyi yeterli 

seviyeye (C1 –C2) geldikten sonra ön lisans/lisans öğrenimine 

başlanabileceğini ifade eder. 

50-59 B1 

40-49 A2 

0-39 A1 

 

 (3) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi A1, A2, B1 ve B2 olan öğrenciler 

öğrenime başlayamayacaklardır. Bu öğrenciler Türkçe dil eğitimini Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü Türkçe Öğretimi programında veya diğer devlet 

üniversitelerinin TÖMER programlarında almak üzere bir yıl süreyle izinli sayılırlar. Bu süre zarfında 

Türkçe düzeyi C1 ve C2 seviyesinde olan öğrenciler yerleştikleri programda öğrenimlerine başlarlar. Türkçe 

dil düzeyi yeterli olmayan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda Türkçe dil düzeyinin 

yeterli olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Üniversiteden ilişiği 

kesilir.  

(4) Öğrenciler, Türkçe dil yeterlilik belgelerini akademik takvimde belirtilen derslere kayıt 

tarihlerinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmakla yükümlüdürler.  

(5) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede 

tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. 

 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

Madde 18 - (1) Eğitim dili belirli bir yabancı dille ya da Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma 

olarak verilen yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere 05.07.2018 Tarih ve 03 Sayılı 

Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş olan Trabzon Üniversitesi Zorunlu Yabancı Diller Hazırlık 

yönergesi hükümleri uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Sağlık Sigortası, Konaklama ve Barınma  

Madde 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık 

sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.  

(2)Yabancı devlet vatandaşı öğrenci statüsünde ilk kez öğrenimine başlayan öğrenci Üniversitemize 

ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen başvurarak “Genel Sağlık 

Sigortası Tescil İşlemleri”ni yaptırmakla yükümlüdür.  

(3) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin konaklama ve barınma işlemleri kendilerine 

ait olup, üniversitenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri  

Madde 20 - (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu 

öğrenciler;  

a) Türk kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla,  

b) Şahsi ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

15 gün içinde bildirmekle,  

c) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı sürenin 

bitiminden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, il göç idaresinden 

yenisini almakla,  
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ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda il göç idaresine müracaat ederek 

15 gün içinde yenisini almakla,  

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

içinde hem ayrıldıkları hem naklettikleri yerlerin il göç idarelerine bildirmekle yükümlüdürler. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 21 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim 

Kurulu kararları ve genelgeleri ve Trabzon Üniversitesi Senato kararları hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

Yürürlük 

Madde 22 - (1) Bu Yönerge, Trabzon Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 23 - (1) Bu Yönerge hükümleri, Trabzon Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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EK: 

Tablo 1. Trabzon Üniversitesi lisans ve ön lisans programları için yabancı öğrenci alımında kabul edilen 

sınavlar ve başarı puanları (adayların verilen puanlardan herhangi birini sağlamaları yeterlidir). 

SINAV/ÜLKE ÖN LİSANS LİSANS 

TRÜYÖS (Trabzon 

Üniversitesi 

tarafından yapılan 

Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Sınavı)   

En az 40 puan almış olmak En az 45 puan almış olmak 

Ortaöğretim Not 

Ortalaması 

Diploma tavan notunun en az % 60’ine 

sahip olmak 

Diploma tavan notunun en az % 70’ine 

sahip olmak 

Türkiye’de Diğer 

Üniversitelerin 

Yaptığı 

Yurtdışından 

Öğrenci Kabul 

Sınavı (YÖS) 

YÖS’ten 100 üzerinden en az 60 puan 

almış olmak 

YÖS’ten 100 üzerinden en az 70 puan 

almış olmak 

Eğitiminin tamamını 

ya da lise öğrenimini 

Türkiye’de 

tamamlayan yabancı 

uyruklu ve mavi kart 

sahibi olanlar 

Diploma tavan notunun en az % 70’ine 

sahip olmak 

Diploma tavan notunun en az % 80’ine 

sahip olmak  

Türk Cumhuriyetleri 

ile Türk Akraba 

Toplulukları Sınavı 

(TCS) 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba 

Toplulukları Sınavı (TCS) Temel 

Öğrenme Becerileri Testinden en az 50 

puan. 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba 

Toplulukları Sınavı (TCS) Temel 

Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 

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. 

ACT (American 

College Testing) 

sınavı 

Matematik (Math) ve Fen (science 

reasoning) alanlarında toplamda 36 

üzerinden en az 18 almak 

Matematik (Math) ve Fen (science 

reasoning) alanlarında toplamda 36 

üzerinden en az 21 almak  

SAT Reasoning 

SAT sınavının "Math" ve "Critical 

Reading" testlerinden 1600 üzerinden en 

az 900 toplam puan ve 800 üzerinden en 

az 450 "Math" puanı. 

SAT sınavının "Math" ve "Critical 

Reading" testlerinden 1600 üzerinden en 

az 1000 toplam puan ve 800 üzerinden en 

az 500 "Math" puanı. 

Cambridge 

Uluslararası AL ve 

ASL Sınavları 

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.  

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.  

Uluslararası 

Bakalorya (IB) 

Sınavı 

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip 

olmak ve 42 üzerinden en az 26 diploma 

notu. 

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip 

olmak ve 42 üzerinden en az 28 diploma 

notu. 

Uluslararası Bilim 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve 
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Olimpiyatları katıldığı uluslararası bilim 

olimpiyatlarından altın, gümüş veya 

bronz madalya sahibi olmak. 

katıldığı uluslararası bilim 

olimpiyatlarından altın, gümüş veya 

bronz madalya sahibi olmak. 

 (IOI) The International Olympiad in 

Informatics 

 (IOI) The International Olympiad in 

Informatics 

 (IBO) The International Biology 

Olympiad 

 (IBO) The International Biology 

Olympiad 

 (IPhO) The International Physics 

Olympiad 

 (IPhO) The International Physics 

Olympiad 

 (IChO) The International Chemistry 

Olympiad 

 (IChO) The International Chemistry 

Olympiad 

 (IMO) The International Mathematical 

Olympiad 

 (IMO) The International Mathematical 

Olympiad 

 (JBMO) Junior Balkan Mathematical 

Olympiad 

 (JBMO) Junior Balkan Mathematical 

Olympiad 

 (BMO) Balkan Mathematical Olympiad  (BMO) Balkan Mathematical Olympiad 

 (BOI) Balkan Olympiad in Informatics  (BOI) Balkan Olympiad in Informatics 

Afganistan 

KONKURS General State Examination 

Merkezi üniversite giriş sınavından 350 

puan üzerinden en az 250 

KONKURS General State Examination 

Merkezi üniversite giriş sınavından 350 

puan üzerinden en az 270 

Almanya 

ABİTUR sınavında en çok 3 genel puan, 

ayrıca başvurulan programla ilgili 

alanlarda 15 üzerinden en az 8. 

ABİTUR sınavında en çok 2 genel puan, 

ayrıca başvurulan programla ilgili 

alanlarda 15 üzerinden en az 11. 

Angola 

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. 

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. 

 Arnavutluk 
Merkezi Lise Bitirme (Matura) 

sınavından 10 üzerinden en az 6. 

Merkezi Lise Bitirme (Matura) 

sınavından 10 üzerinden en az 7. 

Azerbaycan* 

TQDK tarafından yapılan merkezi 

üniversite giriş sınavında, başvurduğu 

programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 

700 üzerinden en az 400 puan. 

TQDK tarafından yapılan merkezi 

üniversite giriş sınavında, başvurduğu 

programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 

700 üzerinden en az 450 puan. 

Bahreyn 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Bangladeş 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma notu (Higher Secondary 

Certificate (HSC) / Intermediate) 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

50. 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma notu (Higher Secondary 

Certificate (HSC) / Intermediate) 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Belçika 

Certificat d’Enseignment Secondair 

Supeieur / Diploma Van Hoger Secundair 

Onderwijs sınavından 100 üzerinden en 

az 60 

Certificat d’Enseignment Secondair 

Supeieur / Diploma Van Hoger Secundair 

Onderwijs sınavından 100 üzerinden en 

az 70 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Birleşik Krallık AL ve ASL sınavlarında, başvurulan AL ve ASL sınavlarında, başvurulan 
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(İngiltere, İskoçya, 

Galler ve K. İrlanda) 

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. 

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. 

Bulgaristan 
Lise bitirme sınavında 6 puan üzerinden 

en az 3 puan 

Lise bitirme sınavında 6 puan üzerinden 

en az 4 puan 

Cezayir 
Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavı en az %50 

Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavı en az %55 

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 

% 60. 

Merkezi Üniversite Giriş Sınavında 

(GAOKAO) başvurulan programın puan 

türünde 750 üzerinden en az 500 puan 

veya 12 yıllık lise diploması (Senior 

Secondary School Certificate) notu en az 

% 70. 

Danimarka 
Lise bitirme sınavında 13 puan üzerinden 

en az 6 puan 

Lise bitirme sınavında 13 puan üzerinden 

en az 7 puan 

Endonezya 
"Ujian Nasional (UN)" sınavında 60 

üzerinden en az 35 puan. 

"Ujian Nasional (UN)" sınavında 60 

üzerinden en az 40 puan. 

Fas 
Fas Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavı %50 

Fas Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavı %55 

Filistin 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Fransa 
Bakalorya sınavında başvurulan 

programla ilgili en az %50. 

Bakalorya sınavında başvurulan 

programla ilgili en az %60 

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 %60 

Gürcistan 

Gürcistan Attestat o Srednem (Polinom) 

Obshchem Obrazovaniii sınavından 5 

üzerinden en az 2,5 

Gürcistan Attestat o Srednem (Polinom) 

Obshchem Obrazovaniii sınavından 5 

üzerinden en az 3 

Hindistan 
12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma (Higher Secondary School 

Certificates - Indian School Certificate 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma (Higher Secondary School 

Certificates - Indian School Certificate 
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(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. 

(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 % 70. 

Irak 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

 İran 

Dörtyıllık lise eğitimi sonunda verilen 

merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) 

ortalaması ve Üniversite Öncesi Eğitimi 

(Pishdaneshgahi) bitirme notu en az %60 

Dörtyıllık lise eğitimi sonunda verilen 

merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) 

ortalaması ve Üniversite Öncesi Eğitimi 

(Pishdaneshgahi) bitirme notu en az %70 

Kamerun 
Kamerun Bakalorya (Cameroon 

Baccalaureate) sınavından en az %60 

Kamerun Bakalorya (Cameroon 

Baccalaureate) sınavından en az %70 

Katar 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Kazakistan 

Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), 

lise eğitim dilinden farklı dil sınavı 

(Rusça veya Kazakça) hariç olmak üzere, 

dört temel sınavından 100 üzerinden 

toplam en az 50 puan. 

Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), 

lise eğitim dilinden farklı dil sınavı 

(Rusça veya Kazakça) hariç olmak üzere, 

dört temel sınavından 100 üzerinden 

toplam en az 60 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 40 toplam puan. 

 Kırgızistan 
Ulusal Üniversite Giriş Sınavından 

(ORT) 250 üzerinden en az 125 puan. 

Ulusal Üniversite Giriş Sınavından 

(ORT) 250 üzerinden en az 150 puan. 

Kuveyt 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

 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 % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Lübnan 

Lübnan Bakalorya (General Secondary 

Education Certificate) sınavından en az 

%60,  

Lübnan Bakalorya (General Secondary 

Education Certificate) sınavından en az 

%70 

 Makedonya 
Merkezi Lise Bitirme (Matura) 

sınavından 5 üzerinden en az 3. 

Merkezi Lise Bitirme (Matura) 

sınavından 5 üzerinden en az 3,5. 

 Mısır 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

 Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavında 

başvurulan programla ilgili dört alanın 

Merkezi Üniversite Giriş Sınavında 

başvurulan programla ilgili dört alanın 
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her birinde 800 üzerinden en az 400 

puan. 

her birinde 800 üzerinden en az 500 

puan. 

Moldova 
Moldova Attestat o Srednem Obrazovanji 

sınavından en az 5 üzerinden 3 

Moldova Attestat o Srednem Obrazovanji 

sınavından en az 5 üzerinden 3,5 

 Nijerya 

“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. 

Özbekistan 

Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom) 

Obshchem Obrazovanii sınavından en az 

5 üzerinden 2,5 

Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom) 

Obshchem Obrazovanii sınavından en az 

5 üzerinden 3 

 Pakistan 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma (Higher Secondary Certificate 

(HSC) / Intermediate) notu başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 60. 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma (Higher Secondary Certificate 

(HSC) / Intermediate) notu başvurulan 

programla ilgili dalda en az % 70. 

Portekiz 

Portekiz Concurso Nacional de 

Candidatura Do Ensino Superior Pass 

Diploma de Ensino Secundario 

sınavından en az 13 genel puan veya 15 

matematik puanı 

Portekiz Concurso Nacional de 

Candidatura Do Ensino Superior Pass 

Diploma de Ensino Secundario 

sınavından en az 15 genel puan veya 17 

matematik puanı  

Romanya 
Romanya Diploma de Bacalaureat 

sınavından 10 üzerinden en az 6 

Romanya Diploma de Bacalaureat 

sınavından 10 üzerinden en az 7 

 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 B 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 A notu almış olmak. 

Rusya Federasyonu 

Merkezi Devlet Sınavının (Unified State 

Examination - EGE), en az ikisi 

başvurulan programla ilgili olmak üzere, 

üç konudan ortalama % 60.  

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 BBC 

notları almış olmak. 

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

Advanced Level) sınavından, başvurulan 

programla ilgili üç konudan en az ABB 

notları almış olmak. 

Sudan  
Sudan School Certificate sınavından 100 

üzerinden en az 60 puan 

Sudan School Certificate sınavından 100 

üzerinden en az 70 puan 

Suriye 

Suriye'de yapılan AL-SHAHADA-AL 

THANAWİYYA sınavından başvurulan 

alanla ilgili puanın en az % 60  

Suriye'de yapılan AL-SHAHADA-AL 

THANAWİYYA sınavından başvurulan 

alanla ilgili puanın en az % 70  

Suudi Arabistan Başvurulan programla ilgili dalda Lise 

Diploma Notu en az %80 ve ayrıca, 

Başvurulan programla ilgili dalda Lise 

Diploma Notu en az %80 ve ayrıca 
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“Qudurat” sınavından en az %60. “Qudurat” sınavından en az %70. 

Tacikistan 

Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom) 

Obshchem Obrazovanii sınavından en az 

5 üzerinden 2,5 

Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom) 

Obshchem Obrazovanii sınavından en az 

5 üzerinden 3 

Tanzanya 

Başvurulan programla ilgili alanda 

“İkinci Sınıf” (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.) 

Başvurulan programla ilgili alanda 

“Birinci 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.) 

Tunus 

Tunus Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavının, 

başvurulan programla ilgili olmak üzere, 

Edebiyat (Literature) dalında 20 

üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 

14. 

Tunus Bakalorya (Baccalaureate of 

Secondary Education) sınavının, 

başvurulan programla ilgili olmak üzere, 

Edebiyat (Literature) dalında 20 

üzerinden 13, diğer dallarda 20 üzerinden 

16. 

Türkmenistan  
Lise Diploması puanı5 üzerinden en az 

2,5 olmak 

Lise Diploması puanı5 üzerinden en az 3 

olmak  

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 C 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 B 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 120 puan. 

Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian 

External Independent Test), en az iki 

konu olmak üzere başvurulan programla 

ilgili konuların not ortalaması 200 

üzerinden en az 140 puan. 

Umman 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Ürdün 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Yemen 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

60. 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında 

başvurulan programla ilgili dalda en az % 

70. 

Yunanistan 

Apolytirion of Lykeo (secondry School 

Leaving Certificate) Lise bitirme 

sertifikası notunun 20 üzerinden en az 10 

olması 

Apolytirion of Lykeo (secondry School 

Leaving Certificate) Lise bitirme 

sertifikası notunun 20 üzerinden en az 12 

olması 

 Zimbabwe 

Başvurulan programla ilgili alanlarda 

alınan en az bir B ve iki C notu alınmış 

üç "Zimsec" A seviyesi. 

Başvurulan programla ilgili alanlarda 

alınan en az bir A ve iki B notu alınmış 

üç "Zimsec" A seviyesi. 

Diğer Ülkeler  
Lise Diploması maksimum puanının en 

az %60’ı 

Ortaöğretim (Lise) Diploma Notunun en 

az %70’i 
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 *: Ulusal veya uluslararası geçerliliğe sahip lise bitirme sınavı, üniversite giriş sınavı puanları veya lise 

mezuniyet puanları ile başvuru yapacak Azerbaycan vatandaşı adayların Azerbaycan’da yapılan merkezi 

üniversite giriş sınavında (TQDK) başvurdukları programla ilgili gerekli puanları almaları zorunludur.  

 


