
SINAV ADI/EXAM NAME TABAN PUAN MINIMUM SCORE

  AYÖS

En az 50 puan

(2021 ve 2022 sınav sonuçları geçerlidir)

(Diğer YÖS sonuçları kabul edilmemektedir)

Minimum 50 points 

(2021 and 2022 exam results are accepted)

(Other YÖS scores are not valid)

  ABITUR
En az 4 puan

(Fachabitur kabul edilmemektedir)

Minimum 4 points 

(Fachabitur is not valid)

  ULUSLARARASI BAKALORYA (IB)

  INTERNATIONAL BACCALAUREATE(IB)
En az 30 puan Minimum 30 points 

  SAT 1

En az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı

(2021 ve 2022 sınav sonuçları geçerlidir)

(Değerlendirme matematik puanı üzerinden yapılır)

Minimum 1100 points in total and minimum 650 points in the math section of SAT I

(2021 and 2022 exam results are accepted)

(Math score will be considered for evaluation)

  TQDK Başvurulan programla ilgili alanda en az 400 puan (700 üzerinden) Minimum 400 points (out of 700) in the field related to the applied program

  ACT
En az 24 puan

(2021 ve 2022 sınav sonuçları geçerlidir)

Minimum 24 points 

(2021 and 2022 exam results are accepted)

  GCE A- LEVEL ve ASL

  GCE A- LEVEL and ASL

En az 320 toplam puan

GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla 

ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi 

notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından 

farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak 

hesaplanacak en az 320 toplam puan almış olmak.

(Beklenen sonuçlar ile başvuru kabul edilmemektedir)

Minimum total 320 points  

A minimum of two A levels relevant to the program the candidate is applying for, with a minimum 

grade of A in one of them; in addition, a minimum of 320 points from all A or AS levels taken (with A- 

level tariff rates: A*=140, A=120, B=100, C=80) should be secure AS-level (Advanced Subsidiary 

Level) may be considered in lieu of a nonessential A-level with half tariff rates.(Those who have not 

had a score of any kinds of exams on the list yet should not apply to study at any programs.) 

(Applications with pending results are not acepted)

  FRANSIZ BAKALORYASI

  FRENCH BACCALAUREATE 

En az 15 puan (20 üzerinden)

(Sadece Fransa'dan alınmış belge kabul edilecektir)

Minimum 15 points (out of 20)

(Only diplomas from France are valid)

  ÜRDÜN ve FİLİSTİN TAWJIHI

  JORDAN and PALESTINE TAWJIHI 
Tüm programlar için en az 80 puan Minimum 80 points(in all programmes)

  -WASSCE

  -WAEC

En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda B2 seviyesinde 

puan almış olmak

Minimum B2 Level in 6 fields, one of which must be relevant to the program the candidate is 

applying for.

  

  ÖZEL YETENEK SINAVI

  APTITUDE TEST

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran 

adayların yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlamaları dışında Fakülte/ 

Konservatuvar/ Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da 

başarılı olmaları gerekmektedir.

Applicants who will apply to departments that required aptitude tests should not only provide above 

mentioned necessary requirements, but also required to take an aptitude test conducted by the 

related faculty or department.

LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR VE TABAN PUANLAR

ACCEPTED EXAMS AND MINIMUM SCORES FOR APPLICATION TO BACHELOR'S DEGREE and ASSOCIATE'S DEGREE PROGRAMS

2022

Üniversite Giriş Sınavı olarak belirlenen sınav sonuçları sadece 2 yıl geçerlidir.

The results of exams which are specified as the University Entrance Exam are valid for only two years.


