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öN ı,isaNs vE LisANs pRoGRAMLARINA
ULUSLARARASI ÖĞRENCiLERİN KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ninixci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde l. Bu Yönergenin amacı; Biruni Üniversitesi ön lisans ve
uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

lisans programlarına

Kapsam
Madde 2. Bu Yönerge; Biruni Üniversitesi'ne ön lisans ve lisans programlarına uluslararası
öğrenci kabultine ilişkin kontenjan belirleme, başvuru koşullan, sınav, tercih işlemleri ile
değerlendirme esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3. Bu yönerge yüriirliikte olan ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak
düzenlenmiştir.

Tanrmlar
Madde 4- (l) Bu yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni,
b) Program: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunulan akademik
faaliyeti,
c) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörü'nü,
d) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosu'nu,
e) Üniversite: Biruni Üniversitesi'ni,
ifade eder.

iriNci BöLüM
Kontenjanlar, Genel Şartlar, Başvuru ve Değerlendirme

Kontenjanlar
Madde 5. l. Üniversite programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci sayıları, Üniversite
Senatosu'nun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır, Yükseköğretim
Kurulu'nun onayı ile kesinleşir ve Üniversitenin resmi intemet sayfasında yayınlanır.
5. 2. Yurt dışından öğrenci kabul edecek programların kontenjanına başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde; Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık hariç başvuru olmayan veya
dolmayan programların kontenjanları Senato kararıyla diğer programların kontenjanlarına
eklenebilir. Ancak kayıt yaptıracak aday sayısı, toplam kontenjanl geçemeZ.
5.3. Universite, ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
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Genel Şartlar
Madde 6, 1. Üniversite'nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan
ettiği ön lisans ve lisans programlarına lise son sınıfta ya da mezı:n durumda bulunan adaylar
başvurabilir.
6. 2. Biruni Üniversitesi'ne uluslararası öğrenci olarak başvuran adaylarda aşağıda belirtilen
koşullar aranır:

a) Yabancı uyruklu olanların,l

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşhğından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Ttirk Vatandaşlığı Kanunu uyaınca aldığı Tanınan Haklann
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklannı belgeleyenlerin,(S901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 7, Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk
vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır"
hükmü bulunmakta olup, 1urt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların
Türk Vatandaşhğı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır),

c) Yabancı uynıklu iken sonradan kazanılan vatandaşhk ile T.C. vatandaşlığına
geçenlerin i bu dıırumdaki çift uyrukluların,

d) 0110212013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C, uyruklu
öğrencilerden 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 dahil),

e) 01/0212013 tarihinden sorıra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamrnı KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

0 KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğretimini (lise)
tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaphrıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacakların

6. 3. Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilemez;

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamrnı Türkiye'de veya KKTC'de
tamamlayanlar, KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL belgesine süip olanlarla 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki
kolejlere ve liselere kayıt yapttrarak eğitim alan ve GCE AL belgesine süip olan veya
sahip olacaklar hariç),

b) Bu maddenin 2'nci fikasının (b) bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan
çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamlnı KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar /ortaöğretiminin tamamlnı KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç),

l Yükseköğİetim Kurulu taraf|ndan belirlenen Yundışından Ö$enci Kabultine ilişkin Esaslar'dan aynen alıntı
yapılmıştır.
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c) Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL belgesine sahip olanlarla 2005-2010 yıllan arasında diğer
ülkelerdeki kolejlere ve liselere kayıt yaptırarak eğitim alan ve GCE AL belgesine
sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Ttirkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullarla Türkiye'de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu veya bu maddenin 2'nci fikrasının
(b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

Başvuru Şekli ve Başvuru Belgeleri
Madde 7.1. Başvıırular, Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafindan ilan
edilmiş tarihler arasında Biruni Üniversitesi uiD web sayfasmda açılan online başwru formu
doldurularak yapılır.
7. 2. Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar iiniversitenin web sayfasında
ilan edilir.
7.3. Başıuru koşullarını taşlmayan ve başvrıru belgelerini belirtilen tarihler içinde
tamamlayamayan adayların başwruları geçersiz sayılır.
7. 4. Başvuru esnasında Üniversiteye sruıduğu bilgi ve belgelerde usulsüzlük veya tutarsızhk
olduğu tespit edilen adayların, kabullkayıt işlemleri yapılmış olsa dahi iptal edilir.
7. 5. Başıuru için aranan asgari belgeler aşağıda verilmiştir;

a) Aday tarafından online olarak doldurulmuş Uluslararası Öğrenci Başwru Formu,
b) Lise diplomasının kopyası (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler

için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi) ,

c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir resmi not döküm belgesi (transkipt)
ile Türkçe veya İngilizce terciimesi,

d) 1 adet vesikalık fotoğaf (kişiyi kolayca tanıtacak şekilde, son 6 ay içinde çekilmiş
olma[ıdır),

e) Pasapoıtta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,

t) Adayların ulusal ve uluslararası lise bitirme srnavları, diplomalan ve giriş sınavlardan
birinin sonuç belgesi EK-l ( varsa),

g) Adayların İngilizce dil yeterliklerine ilişkin belge EK-2 ( varsa),

h) Adaylann Türkçe dil yeterliklerine ilişkin belge (varsa),

i) Referans mektubu (varsa),

7. 6. Başıuru belgelerinin geçerlilik süreleri aşağıdaki gibidir;

a) Adayların başvurularını değerlendirilmesinde lise değerlendirme sınavları statüsünde
olan sınavların (Abitur, Intemational Baccalaureate, GCE, Tawj ihi vs.) geçerlilik
sürelerine bir sınırlama yoktur

b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlarrn (SAT, YÖS vs.)geçer]ilik süreleri iki
yıl ile sınırhdır.

c) Yabancı dil seviyesini tespit amacına yönelik yapılan sınavlardan TOEFL, YDS vs.
srnavlarının geçerlilikleri iki yıl ile sınırlıdır.
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Değerlendirme
Madde 8. 1. Ulusal veya uluslararası sınavlar için kabul edilecek asgari puanlar ve asgari lise
diPloma not ortalamaları Üniversite Senatosu tarafindan belirlenir. Ulusal veya uluslararası
srnavların geçerlilİk siiresi sınav tarihinden itibaren iki yıldır. Adaylar, Rektörlük tarafından
kurulmuş olan "Uluslararası Ögrenci Değerlendirme ve Kabul Komisyonu" tarafindan
değerlendirilir. Değerlendirme komisyonu gerekli gördüğiinde adaylarla mülakat yapabilir veya
sınava alabilir. yetenek sınavı ile öğrenci alan böliimler için başwran adaylar ayrıca ilgili
yetenek sınavına alınır. Değerlendirme komisyonu her aday için tercih ettiği bölümlerden
hangilerine kabul edildiğini veya edilmediğini belirler.
8. 2. Başıuru şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Üniversite
dolmayan kontenjanlan başka programlara aktarabilir. Üniversite kontenjanları doldurup
doldurmamakta serbesttir.
8. 3. BaŞvuru için geçerli olan sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli
listede belirtilmiştir, Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru
koşullarını taşımayan adayların başrııruları değerlendirmeye alınmaz.
8,4. Oze| yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başwruların değerlendirilmesi,
özel yetenek sınavı ölçütlerİne göre yapılır.
8. 5. Değerlendirme Komisyonun hazırladığı öneri Üniversite Yönetim Kurulunı.ur onayı ile
kesinleşir. kabul edilen öğrencilere "ögrenim Meşrüattı vize" alabilmeleri için Rektörlük
tarafindan resmi şartlı kabul yazısı gönderilir.
8. 6. Türkçe programlarına yerleştirilen öğrencilerin Türkçe düzeyi ile, İngilizce yürütülmekte
olan programlara yerleştirilen öğrencilerin İngilizce düzeyi. Üniversitenin dtizenlediği dil
yeterlik sınav sonucuna veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavının (TOEFL,
FCE, TOEIC, TÖMER, v.b.) sonucrına göre belirlenir.
8. 7. Dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl siireli hazrlık sınıfına alınır. Bu siire
sonunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlar. Başarısız
olanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların Üniversite ile
ilişkileri kesilir.
8. 8. Anadili Türkçe olmayıp, lise öğreniminin tamamrnı ve ya en az üç yılını Türkiye'deki
Türk okullarında tamamlayan uluslararası öğrenciler Türkçe yeterliklerini belgelemekten
muaftırlar.

üçüNcü BöLüM
Sonuçların Duyurulmasr, Kayıt İşlemleri, Öğretim Diti, Türkçe Yeterlilik, Yabancı Dil
Yeterlilik, Ücretler ve Burs Olanakları

Sonuçların Duyurulması
Madde 9. 1. Başvuru sonuçları adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri mail adreslerine
bildirilir. Başıurusu kabul edilen adaylara Biruni Üniversitesi tarafından şartlı "kabul
mektubu" gönderilir.
9. 2. Kesin kayıtlar Üniversitenin UİD ofisin web sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır.
Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanlar adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Kayrt Işlemleri
Madde 10. 1. Kayıtlar Öğrenci İşleri Direktörtüğü tarafindan yapılır.
10. 2. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde, tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge
sunan öğrencilerin, kayıtları i[e ilgili yapılan işlemler, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.

t
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l0.3. Kayıt için gerekli olan evraklarını taahhüt edilen tarihte Öğrenci İşleri Direktörlügtine
teslim etmeyen öğrencilerin ilgili MYO/Fakülte Yönetim Kurulu kararı ite kayıtları silinir.
l0. 4. Üniversiteye kaydı uygun görülen uluslararası öğrenci adaylarının şartlı ''kabul
mektubu" ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki T.C. temsilciliklerinden vize
almaları gerekir. Öğrencim vizesi alması gerekmeyen durumlar hariç, tüm uluslararası öğrenci
adayları öğrenci vizesi almak zorundalar.
10. 5. Kesin kayıt sırasında adayların bizzat bulunmaları veya noter onayh vekAletname
sunulması zorunludur-
l0. 6. Kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi
zorunludur.

Türkçe Yeterlilik
Madde 12. l. Üniversitemiz Türkçe eğitim verilen programlarına başvuran yurt dışı öğrenci
adayları Türkçe yeterlilik düzeylerini belgelendirmek zorundadır.

2Diplomanln Türk liselerinden allnan diplomalara denk olduğunu gösteren belge.
]Adayln lisede aldığı derslerive bu derslerden aldığı notlarl 8österen, ilgili okulyönetimi taraflndan onaylanmlş
belge.
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a) Lise diplomasının ash ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçilik / Başkonsolosluk tarafından
ve ya Türkiye'deki Noter onayh Türkçe ve ya İngilizce çevirisi,

b) Yurtdışından ahnan lise diploma olması durumunda ülkelerindeki T.C. Büyükelçilik /
Başkonsolosluk tarafindan ve ya T. C. Türkiye'deki noter onaylı Milli Eğitim
Bakanlığından alınmış Denklik Belgesi2,

c) Transkipt3 aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçilik / Başkonsolosluk tarafından ve ya
Türkiye'deki Noter onaylt Tiirkçe ve ya İngilizce çevirisi,

d) Sınav Sonuç Belgesinin asılları ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçilik / Başkonsolosluk
tarafından ve ya Tiiıkiye'deki Noter onaylı Türkçe ve ya İngilizce çevirisi(varsa) EK- l ,

e) Yabancı dil yeterliklerini gösteren belgenin aslı (varsa) EK -2,
f) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin

bulunduğu sayfanın kopyası,
g) 6. adet vesikalık güncel fotoğraf,
h) Oğrenim ücreti ödeme dekontu,
i) Türkiye'de yaşan yabancı uyruklu adaylar için ikamet tezkeresinin kopyası,j) Yurt dışından gelerek Ti,lrkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin kayt

olduktan sonra İ] Göç İdaresi Müdürlüğünden alacağı öğrenim amaçlı oturum belgesi
(ikamet Tezkeresi)'nin fotokopisi.

Öğretim Diti
Madde 11. 1. Üniversitenin öğretim dili Türkçe ve İngitizcedir.
l l. 2. Öğetim dili Tiirkçe olan programlarda Türkçe düzeyi yeterli olanlar ön lisans veya lisans
öSenimlerine başlayabilirler.
l l. 3. Ögretim dili İngilizce olan programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.
Ancak EK-2'de belirtilen İngilizce dil yeterlilik stnav sonuç belgesi olan adaylar hazırlıktan
muaf tutulur.



12.2. Türkçe dil düzeyi, YÖK tarafindan kabul edilmiş, Üniversitemiz Senatosunun uygun
göreceği Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) ve Yunus Emre Enstitüleri veya
Biruni TÖMER tarafindan yapılacak Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Tiirkçe yeterlilik
düzeyi değerlendirilmesi tabloda verilmiştir.

12. 3. Türkçe düzeyi yetersiz olanlar Türkçe öğrenmeleri için 1 (bir) yıl izinli saylırlar ve
Türkçe öğrendiklerini belgeledikten sonra öğrenimlerine başlarlar. Türkçelerini bu süre
zarfinda yeterli hale getiremeyen öğrencilere 1 (bir) yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda
üniversite tarafindan Türkçesinin yetersiz görülmesi durumunda kayıtları silinir.
12. 4. Anadili Türkçe olmayıp, ywdışındaki Türk okullarında lise öğrenimini tamamlayan
uluslararası öğrenciler de Türkçe yeterliliklerini belgelemekle yükümlüdiir.
12. 5. Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıracak adaylar için Türkçe dil yeterlilik
şartı aranmaz.

Yabancı Dil Yeterlilik
Madde 13. 1. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırhk sınıfi bulunan programlarına kayıt
hakkı kazanan adayların yabancı dil bilgileri, akademik yılın başında yapılacak olan Yabancı
Dil Seviye Tespit Sınavı ile ölçülür.
13. 2. Seviye tespit sınavı ve hazırlık sınıfına ilişkin uygulamalar, "Biruni Üniversitesi Yabancı
Diller Bölümü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi" hükümlerine göre yapılır.

Ücretler
Madde 14. 1. Öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Eğitim-
öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafindan belirlenir.
14.2. Adayların, öğrenim için Türkiye'ye gelmeden önce öğrenim ücretlerini karşılayabilecek
önlemleri almaları gerekir.
l4. 3. Üniversite, gerekli gördüğü hallerde öğrenciden, eğitim-öğretim ücretini ödeyebileceğine
ve öğrenimini siirdiirebilmek için gerekli maddi koşulları sağlayabileceğine ilişkin teminat
isteyebilir.

BEŞiNCi BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler

Burs olanakları
Madde 15. Uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretinden muaflyetine veya indirim koşullarına
ilişkin esaslar, Üniversite Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Türkçe
Dil Yeterlilik Düzeyi

Açık|amalar

Cl-C2 Türkçesi yeterli (eğitime başlayabilir)
82 Türkçesi yeterli kabul edilebilir (eğitime başlayabilir)
B1 Türkçesi yeterli değildir, kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Ancak

eğitimine devam ederken aynı zamanda Türkçesini ilerIetmekle
yükümlüdür
( Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri hariç )
T esi vetersiz

Al Türkçesi hiç yok
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Sağlık Sigortası
Madde 16.6486 sayılı kanun uyarınca, Türkiye'de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan
yabancı uyruklu öğrenciler, "Genel Sağlık Sigortası" talep etmeleri h6linde Üniversitemize ilk
kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Mtıdtırltıgtıne veya
Sosyal Güvenlik Merkezlerine başıurmak durumundadırlar. Aksi hAlde bu kapsamdaki yabancı
uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün
değildir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümtülükleri
Madde 17. Öğrenim görmek i,2ere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu
öğrenciler;

a) Türk kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla,
b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci işleri

Daire Başkanhğına 15 gün içinde bildirmekle,
c) Oğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde

yazılı sürenin bitiminden itibaren l5 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini
belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla,

d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara
derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,

e) Öğrenim kurumlannı veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu
değişiklikleri 48 saat içinde hem ayrıldıkları hem naklettikleri yerlerin mahalli emniyet
makamlarına bildirmekle,
yükümlüdürler.

Genel Hükümler
Madde l8. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile Üniversite
yönetimini yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adaylaıın kayıtları
yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu
adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler
hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 19. Bu yönergede hüktim bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu ile Biruni
Üniversitesinin ilgili tiim yönerge ve yönetmenlik hükümteri uygulanır.

Yürürlük
Madde 20. ( l ) Üniversitemiz Yurtdışından Veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul Ve Kayıt
Yönergesi yürürlükten kaldınlmıştır.
(2) Bu yönerge, Biruni Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 2l. Bu Yönerge hükümlerini, Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

Biruni tlniversiıcsı Ön Li§ıns ve Li§ın§ progrımlınne flluslırerıst Öğr.nci|.rin kıbul vt kaylt l'öneıgesi
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ULKE sINAv PUAN

Afghanistan Lise Bitirme Diploması Diploma olması yeterli

Afghanistan Baccalauria / Baccalaureat

certificate
Diploma olması yeterli

Almanya ABITUR / FAHABiTUR Diploma olması yeterli

Amerika Amerika Birleşik Devletleri Lise
Bitirme

Diploması

Diploma olması yeterli

Arnavutluk Matura Reifeprüfung En az 6 puan

AVusturya & Italya MATURA Diploma olması yeterli

Azerbaycan Azerbaijan National Test (TQDK)

Azerbaycan Azerbaycan Lise Diploması /
Attestat

Diploma olması yeterli

Bahreyn Tawjahiya (School Leaving
Certificate)

En az 60 puan

Batı Afrika WEST African Examination Council

[wAEc]

Matematik, ingilizce dersleri dAhil
olmak üzere en az 3 kredi (CJ

sahibi olmak

Belçika Lise Bitirme Diploması En az 10 puan

Beyaz Rusya En az 350 puan

Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya (General Secondary

Education Certificate)

Diploma notunda en az %o50

başarı En az B0 puan

Tawjihi [Scientifi c StreamJ

Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o

Zarsenom

Obrazovanji

En az 3 puan En az 3 puan

Maturska Svjedodzba / Report
Cards

Bulgaristan Darzhaven Zrelosten Izpit
(Bulgarian Matura)

En az 50 puan

cezayir Algerian Baccalaur6at En az 11 puan

Çin Halk Cumhuriyeti Lise Bitirme Diploması Diploma olması yeterli

Doğu Afrika East African Advenced certificate of
Education (EAACEJ

Genel ortalama en az C+

Endonezya Ujian Akhir Nasional IUAN) En az 60 puan

Fas Lise Bitirme Diploması Diploma olması yeterli

Filistin Tawjihi (Certificate of General
Secondary

EducationJ

Diploma olmasl yeter]i

Fransa BACCALAUREAT FRANCAIS En az 10

350/700 TQDK Sonucu

Belarus Central Testing Results



Güney Afrika south Afoica senior certificate
(Nsc]

En az 5 konuda %o60 başarı

Gürcistan Sashualo Skolis Atestati [Sec
School

Leaving Certificate)

En az 6 puan

Hollanda Lise Bitirme Diploması
Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs[VW0)

Diploma olması yeterli

Irak Lise Bitirme Diploması Diploma olması yeterli

Ingi]tere General certificate of Education

Advanced Level

Diploma olması yeterli

iran Diplome Depirestan Diploma olması yeterli
Israil ]srai] Te'udat Bagrut (Matriculation

CertificateJ /Mechina
En az 7 puan

Iaponya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho
(Upper

Secondary School Leaving
CertificateJ

En az 3 puan

Kamerun, Nijerya,
Burkina
Faso, Çad, Togo Senegal,

Benin

Baccalaur6at Diploma olması yeterli

Kanada Provincial High School Graduation

certificate
Diploma notunda en az Yo60
başarı

Katar Al-Sahada Al-Thanawiyya Amma

(General Secondary Education

CertificateJ

En az 160 puan
En az 0/o60 başarı

kazakistan kazakistan u]usal Testi Enaz70
KazakistanAttestat (Certificate of
Secondary Education)

Diploma olması yeterli

KırgıZistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ORTJ

Ulusal Üniversite Testi (KCSJ
Attestat
(Certifi cate of Secondary
Education)

Enaz2OO puan En az 120 puan En

az 6 puan

Diploma olması yeterli

KuVeyt Al-Shahadat-Thanawiya-Al-A'ama
(General Secondary School
CertificateJ

Diploma notunda en az 0/o60

başarı

Libya Al- Tahanawiyya Tlp Fakültesi: En az 170

Diğer Fakülteler: En az 760

Lübnan Baccalaureat Libanais Fen alanında (Scientific Stream)
diploma notu en az 14 (1,00

üzerinden en az 70 puanJ



Makedonya Matura Reifeprüfung En az 50 puan

Mısır Thanaweya A'ama [General
Secondary

Certificate)

Diploma notunda en az 0/o60

başarı

Moğolistan KONKURS (General State
Examination J

En az 650 puan

Nijerya west Africa senior school
certificate
Exam (WASSCEJ

Ioint Admissions and
Matriculation

Board (JAMP)

En az 185 puan

Orta Afrika Central African Republic
Baccalaureat /
Baccaiaur6at / Diplöme de Bachilier

de l'Enseignement du Second Degr6

ReleV6 de notes

Dipioma notunda en az o/o50

başarı

0zbekistan Attestat o srednem Brazovanii
(Certificate of Seondary Education)

Diploma olması yeterli

O'rta Ma'lumat To'g'rısıda
shahodatnoma

Diploma olması yeterli

Pakistan Higher Secondary School Certificate
(Hssc]

Diploma olması yeterli

Romanya Diploma de Bacalaureat En az 6 puan

Rusya Attestat o Srednem (Polinom)
0bshchem Obrazovanii (Certificate
of Secondary EducationJ

En az 3 puan

Russian National Final School

Exam(EGEJ

En az 3 puan

Somali Secondary School Leaving
certificate

Diploma olması yeterli

Sudan sudan school
Certificate/Secondary

school certificate

Diploma notunda en az 0/o60

başarı

suudi Arabistan Al-Tawjihiyah(General Secondary

Education Certificate) Saudi

National
performance Test of overall
Capasity

En az 70 puan

Suriye Al Sahada Tıp Fakiiltesi: En az170

Tacikistan TacikistanAttestat (Certificate of
Scondary Education)

En az 3 puan

En ez 6 derste başarı

Diploma notunda en az 0/o60

başarı

Diğer Fakülteler: En az 1,60



Tunus Tunisia Bacca]aur6at/Baccalaur6at

Relev6 de notes Baccalaur6at de

l'enseignement secondaire

En az 11 puan

Attestat (Certificate of secondary

Education)

En az 3 puan

Ukrayna 3 sınavdan en az 150 puan

Attestat (Certificate of secondary

Education)

En az 7 puan

Umman Tawjihi (Certificate of General
Secondary

Edu,J Thanawiyya Amma
(Secondary

School Leaving Cert.)

En az 80 puan

Diploma notunda en az

%60 başarı

Urdün Tawjihi (Certificate of General
Secondary

Education)

Diploma olması yeterli

ıhtibar vizari sanevi sınavı Al
Thanawiya (General Secondary

Education Certificate]

Diploma olması yeterli

yunanistan Apolytirion of Lykelo [Yunanistan

Üniversite Giriş Sınavı)

En az 10 puan

YGs-LYs üniversite tarafindan
değerlendirilir

Tüm Türkiye Üniversitelerinin
Yabancı Uyruklu

Öğrenci Sınavı

universite taraflndan
değerlendirilir

u]uslararası GCE En az 2 ders A sevivesi

u]uslararası SAT l En az 1000 toplam puan,

En az 500 matematik puanı

uluslararası lB En az 26

u]uslararası TÜBİTAK tarafından tanınan
Bilim Olimpiyatları Madalyasına
sahip olan adayların başvuruları
kabul edilir.

Türkmenistan

ZNOIBağımsız Üniversite Giriş
Sınavı]

Yemen

Uluslararası Bilim Olimpiyatları

Madalyası
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ULUSAL VE ULUSLARASI YABANCI DiL SINAVLARJ
BiRuNi üNivnnsirnsi ııur,ıNnaN KABuL nniı,nN iNçıı,izcB nir

ye,rgnı-iĞi SINAvLARI

AnadiIi İngilizce olmayan ancak eğiıimlerini taıTalnInı İngitizce aIarak İngilizce
bölüm/programlara kayıt yaptıran ve aşağıdaki belgelere sahip adaylar Biruni Üniversitesi
İngilizce sınavından muaf tutulabilirler.

a) TOEFL: Test ofEnglish as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi)
(l) TOEFL (PBT) 537, TwE 4.0
(2) Bilgisayar Tabanlı TOEFL (CBT) 203, TWE 4.0
(3) İntemet Tabanlı TOEFL (IBT) 79, TWE 19

b) Certificate of Extenden Education (CEE) 2 §QF Level) - Grades I-II
c) ACT (American College Testing) min. 24136

ç) Intemational Baccalaureate (IB)(Diploma Programme) Al ve ,A2 Syllabi - 2 §QF Level)
min.5l7

ğ Lise eğitimlerini % 100 İngilizce olarak tamamlamış öğrenciler, ya geçerli bir Cambridge
veya Edexel GCE A- ya da AS- Level sertifikası sunarak ya da lise eğitimlerinin % 100

İngilizce yapıldığını gösteren imzalı ve mühi-irlü resmi bir yazıyı sunarak Biruni-]Ms
sınavından muaf tutulabilirler.


