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nİnİNci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı; Biruni Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına
uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları diizenlemektir.

Kapsam
Madde 2, Bu Yönerge; Biruni Üniversitesi'ne ön lisans ve lisans programlanna uluslaraıasıöğrenci kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, başwru koşullarr, ,rnuu, t"..iı, ;İı".ı.rl iı"değerlendirme esaslarını kapsar.

Dayanak
Madd.e 3. Bu yönerge yürüliikte olan ilgili mevzuat hiikümlerine dayanrlarak
düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni,
b) Progıam: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunulan akademik
Iaal Iyetr,
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 Heyei tarafindan karara üaglarıır, 

' vtıtr.ttış"tm
kuıulu'nun onayı ile kesinleşir ve Üniversitenin resmi intemet sayfasııida yayınlanır.
5. 2. yurt dışından öğrenci kabul edecek programların kontenjanına uuşrrr- olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde;.Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacıik hariç başvuru oü.uf- r"yu
dolmayan programların kontenjarıları senato kaiarıyla diğer programların kontenjanlarına
ek|enebilir. Ancak kayıı yaptıracak aday sayısı. toplam kontenjan, gİç"....
5. 3. universite, ilan edilen kontenjanları doldurup doüdurmamakta serbesttir.
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Genel Şartlar
M:_99:1 l. Üniv-ersite'nin yurtdışından veya yabancı uynıklu öğrenci kabul edeceğini ilan
ettiği ön lisans ve lisans programlarına lise son iın,fta ya da mezun durumda bulunan-adaylar
başvurabilir.
6,2, Biruni Üniversitesi'ne uluslararası öğrenci olarak başıuran adaylarda aşağıda belirtilen
koşullar aranır:

a) Yabancı uyruklu olanlann,l
b) Doğumla Ttirk vatandaşı olup da içişleri Bakanlığı'ndan Tiirk vatandaşlığından çıkmaizni alanlaı ve bunların_Türk. vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtiı ,""şii oi.uy-

çocuklarının Türk vatandaşlığı kanunu uyannca aldıgı Tanınan Hakların
Kullanrlmasına ilişkin Belge sahibi olduklann, beügeıeyenĞrin,(59Ol ,uy,ii-iurt
Vatandaşlığı Kanununun 

- 
7. Maddesinde 1ı; rtığ. içhae ueya a,ş,nau rtı.ı.

vatandaşı ana veya babadan evlilik tirliği içinde doğan çocuk Turk vaiandaşıdır''
hiikmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul konten|anıanna başvuracak uJuvıu.,n
Tiiık Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yaraı bulunmaktadıİ;,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan
geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklulann,

vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına

d) 0l/0212013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son tıç yılını I(kTc hariç yabancı bir İlkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını I(kTc dışında yabancı bir ütkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullannda tamamlayanlar dahİl),

e) 01l02l20l3 tarihinden sonra yurtdışında o(aöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını kkTc hariç yabancı bir tııkede
tamamlayanlar (o(aöğretiminin (lise) tamamını kkTc dışında yaiancı bir ülkedeki
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

0 KKTC. uyruklu otup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğretimini (lise)
tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 taiihıeri a.asında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp GcE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacakların

l Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışündan Öğenci Kabultine ilişkin Esaslar,dan aynen alıntı
yapılmıştır.
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6. 3. Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilemez;

a) T.C. -uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de
tamamlayanlar, kkTc uyruklu olanlar (o(aöğreniminin tamamını krıc liselerinde
bitiriP GCE AL belgesine sahip olanlarla 2005-2010 yıllan arasında diğer ülkelerdeki
kolejlere ve liselere kayıt yaptıraıak eğitim alan ve GcE AL belgesine İhip olan veya
sahip olacaklar hariç),

b) Bu maddenin 2'nci fıkasının (b) bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan
çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını kkTc dşında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar /ortaöğretiminin tamamını KkTc dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç),



c) uyruğundan biri kkTc olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını kk'fc
liselerinde bitirip GCE Al belgesine sahip olaıılaİla 20:05-201o y,ıı-, uru.,nau'oig..
ülkelerdeki kolejlere ve livlere kayıt yaptırarak eğitim alan r. ccg ai u.ç".ir"süip olan veya sahip olacaklar hariç),

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

Başvuru Şekli ve Başvuru Belgeleri
Madde 7.1. BaŞvurular, Biruni Üniversitesi Uluslararası ilişkileı Direktorlüğü tarafından ilanedilmiş tarihler arasında Biruni Üniversitesi uiD web sayfaiında açılan onliie brş;u; fo.-,
dolduıularak yapılır.
7, 2, BaŞvuru i9in gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web sayfasında
ilan edilir.
7.3. Başvuru koşullarını taşımayan ve başvuru belgelerini belirtilen tarihler içinde
tamamlayamayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.
7, 4, BaŞvuru esnasında Üniversiteye sunduğu bilği ve belgelerde usulsüzlük veya tutalsızlık
olduğu tespit edilen adayların, kabul/kayıt işĞmleri yapılmş olsa dahi iptal edilir.
7. 5. Başvuru için aranan asgari belgeler aşagıda verİlmiştir;

a) Aday taıafından online olarak doldurulmuş uluslararası Öğrenci Başvuru Formu.
b) Lise diplomasının kopyası (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler

için okullanndan alacaklaıı öğrenim durum belgesi) ,

c) AdaYın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir resmi not döküm belgesi (transkript)
ile Türkçe veya İngilizce tercümesi,

d) l.adet vesikahk foto$af (kişiyi kolayca tanıtacak şekilde, son 6 ay içinde çekilmişolmalıdır),

e) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,
f) AdaYların ulusal ve uluslaraıası lise bitirme sınavları, diplomalan ve giriş sınavlardan

birinin sonuç belgesi EK-l ( varsa),
g) Adayların İngilizce dil yeterliklerine ilişkin belge EK-2 ( varsa),
h) Adayların Türkçe dil yeterliklerine ilişkin belge (varsa),
i) Referans mektubu (varsa),

7. 6, Başvuru belgelerinin geçerlilik stireleri aşağıdaki gibidir;
a) AdaYlann baŞvurulannı değerlendirilmesinde lise değerlendirme sınavları statüsünde

olan sınavlann (Abitur, Intemational Baccalau.eat", GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik
sürelerine bir sınırlama yoktur

b) Üniversite giriş sınavı statiıstfulde olaı,ı sınavların (SAT. YÖS vs.)geçerlilik sİireleri iki
yıl ile sırurhdır.

c) Yabancı dil seviyesini tespit amacına yönelik yapılan sınavlardan TOEFL, YDS vs.
sınavlannın geçerlilikleri iki yıl ile sınırlıdır.
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Değerlendirme
Madde 8, l, Ulusal veYa uluslararası sınavlar için kabul edilecek asgari puanlar ve asgari lisediPloma not ortalamaları Üniversite senatosu taıafından beüirıenir."Uıu's;İ ;;y" ,İİ-u.u.,sınavların geÇerlilik süresi sınav tarihinden itibaren iki yıldır. Adaylar, n.ntıİıtir İuruİina-kurulmuş olan "Uluslararası 

. 
Ögrenci Değerlendirme ve Kabul- Komisyonu;; i"r"iira".değerlendirilir. Değerlendirme komisyonu geiekli gördüğünde adayıu.ıu.tııJı.uİyup;;;İ; r.yusınava alabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan ü',ııti.i", içln uuşrrrun uau-v#Ş." iıgiıiyetenek 

.sınavına alınır. Değerlendirme komisyonu her aday için tercih 
"nlgi 

#ıtıJ".a.,hangilerine kabul edildiğini veya edilmediğini belirler.
8, 2, BaŞvuru Şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. üniversitedolmayan koıtenjanları başka programiara ai<tarabilir. üniversite k";,*j;i;, ;;ı;;;;doldurmamakta serbesft ir.
8,3,BaŞvuru iÇin geÇerli olan sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar eklilistede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın uıına-a daı- iie jiı". urşr.-koşullarını taştmayan adayların başıurulaıı degerlİndirme|e alınmaz. ]

ö,4. ozel yelenek sınavı ile öğrenci alan programlaru yup,ı- başvuru|arın değerlendirilmesi,
özel yetenek slnavı ölçütlerine göre yapılıİ.
8.5. Değer|endirme komisvonuı hazırladıgı öneri Üniversite yönetim kurulunun onayı ilekesin|eşir. Kabul edilen öğiencilere og.."İ. ı.ı.İ.;;V;.: ;i;ii..l..j'rr'"'*.ral"t
tarafından resmi şanlı kabul yazısı gönderiIir.
8.6. Türkçe programlarına yerleştirilen öğrencilerin Türkçe düzeyi ile. ingilizce yürütülmekte
olan 

.Programlara yerleştirilen ögrencileİin ingilizce aıir.vl. Ü'"ir..rİİ.?İ" a-u'.."İ.İİİı aıı
I"]1l,]^.T3] ,!nucuna veya ulusal ya da uluslaiarası geçerliiigi olan ti. ail .,r*,",, iTö"ııeı-,FC_E, TOEIC, TÖMER, v.b.) sonucuna göre belirlenir]
8, 7, Dil Yeterlik sınavında başansız olan ögrenciler bir yıl siireli hazırlık sırufına alınır. Bu süresonunda başanlı olan öğrenciler kayıtlı oldukları p.og.uo,ıurn birinci sınfına ba;İ;;. B;;,.,,olanlara bir yıl daha ek süre verilir, Bu süre .orr-ndu da başarısız olanların İjnir"jl iı.ilişkileri kesilir.
8,8,. Anadili Türkçe olmayıp, lise öğreniminin tamamrnı ve ya en az üç yılını Türkiye'dekiTiirk okullarında tamamlayan uluslararası öğrenciler Tiiıkçe yeterlikĞ.i.i u"ığ.ı.İ"ln..
muaftırlar.

üçüNcü BöLüM

Ş:l'i|i.:,"Prvu.rulması, Kayıt İşlemleri, Öğretim Dili, Türkçe Yeterlilik, Yabancı Dil
Y eterıılıı(. Lcretler ve Burs Olanakları

Sonuçların Duyurulmasr

Y,",99,:9,_l, BaŞluru sonuÇları adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri mail adreslerinebildirilir, BaŞvurusu kabul edilen adaylara'Biruni üniversitesi tarafından şu.tİ, 
;;tuurı

mektubu" gönderilir.
9, 2, Kesin kaYıtlar Üniversitenin UiD ofisin web sayfasında ilan edilen taıihlerde yapılır.
süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanlar adaylar hakknı kaybetmiş saylır.

Kayıt İşlemleri
Madde 10. 1. Kayıtlar Ögrenci İşleri Direktörlüğü tarafindan yapılır.
l0. 2. Başvuru, yerleştirme ve kaylt sürecinde, iahrif edilmişl sahte, eksik veya yanlış belge
sunan öğrencilerin, kayıtları ile ilgili yapılan işlemler, kesin kayıtları yapılmııolsa ajl iptal
edilir.

1
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10,3, KaYıt iÇin gerekli olan evraklarını taahhüt edilen tarihte öğrenci işleri Direktörlüğüne
teslim etm.eyen öğrencilerin ilgili MYo/Fakülte Yönetim Kurulu k-ararı iı" tuy,ıu.İ ,İİl"i.İru,. 4. unıversiteye kaydı uygun görülen uluslararası öğrenci adaylarırun şartlı .'kabul
mektubu" ve diğcr gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki T.c. temsilciliklerinden vizealmaları gerekir. Ögrencim vizesi alması gerekmeyen durumlaı hariç, ttim ,ır.i-.."., oe**l
adayları öğrenci vizesi almak zorundalar.
l0.5. kesin kayıt sırasında adayların bizzat bulunmalaıı veya noter onaylı vekAletname
sunulması zorunludur.
l0. 6. ](ayt sırasında aşağıdaki belgelerin Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi
zorunludur.

a)

b)

c)

d)

Lise diplomasının ash ve ülkelerindeki T.c. Büyükelçilik / Başkonsolosluk taıafından
ve ya Tiirkiye'deki Noter onaylı Tiirkçe ve ya İrıgilizcİ çevirisi,yurtdışndan alınan lise diploma olması dunımu-nda ülkelerindeki T.c. Büyükelçilik /Başkonsolosluk tarafindan ve ya T.^C. Türkiye'deki noter onayh viııi E'gltim
BakanIığından alınmış Denklik Belgesi2,
Transkript, aslı ve ü|kelerindeki T.C. Büyiikelçi|ik / Başkonsolosluk taralından ve ya
Türkiye'deki Noter onaylı Türkçe ve ya İngilizce çevirisİ
sınav sonuç Belgesinin asıllarr ve ülkelerindeki i.c. niytit"ıçiıik / Başkonsolosluk
tarafindan.ve ya Tıirkiye'deki Noter onaylı Türkçe ve ya ingilizce çevirisi(varr"İ erı ,Yabancı dil yeterliklerini gösteren belgenin usl, (uar.u; Eİ-2,pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin
bulunduğu sayfanın kopyası,
6 adet vesikalık güncel fotoğraf,
Oğrenim ücreti ödeme dekontu,
Türkiye'deyaşan yabancı uyruklu adaylar için ikamet tezkeresinin kopyası,
Yurt dışından gelerek Türkiye'de öğrenim görecek uluslar*us, o!."nciı.rin kayıt
o.Iduktan sonra İl Goç İdaresi Müdürlüğiinden alacağı öğrenim u.açüi otu.rm bçri
( ikameı Tezkeresi)'nin fotokopisi. -

e)
f)

c)
h)
i)
j)

Öğretim Dili
Madde, l l. 1. Üniversitenin öğretim dili Türkçe ve İngitizcedir.
l l, 2,. Öğretim dili TürkÇe olan programlarda İürkçe d"üzeyi yeterli olanlar ön lisans veya lisans
öğreni mlerine başlayabi lirler.
l1. 3. Ö_ğretim dili ingilizce olan programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.
Ancak EK-2'de belirtilen İngilizce dil yeterlilik sınav sonuç belgesi olan'adlyı- ırar].ı,ttun
muaf tutulur.

Türkçe Yeterlilik
Mıdde 12. l. Üniversitemiz Tılrke9 eüitim verilen programlarına başvuran yu.t dışı öğrenci
adayları Tiirkçe yeterlilik düzeylerini belgelendirmek zoİundadır.

2DipIomanln Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren be]ge,3Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı nodan gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış
belge.
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12. 2. Ttirkçe dil düzeyi, YÖK tarafından kabul edilmiş, Üniversitemiz Senatosunun uygungöreceği Tiirkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.; ve Yrnus Emre Enstitüleri veya
Pj,*i TqMPR.'g.."findan yapılacak Diizey Belirlem" s,nuu ile belirlenir. rtirı<|e yeterıiıik
diizeyi değerlendirilmesi tabloda verilmiştir.

12. 
_3. 

Türkçe di,izeyi yetersiz olanlar Türkçe öğrenmeleri için l (bir) yıl izinli sayılırlar veTürkÇe öğrendiklerini belgeledikten sonra öğİenimlerine başlarİar.' İtı.kçeıerinİ u, ,tl..
z.ar.fında yeterli hale getiremeyen öğrencilere ı 1uir; yı daha ek süre verilir. 

'Ek 
süre sonunda

üniversite tarafından Türkçesinin yetersiz görülmesi jurumunda kayıtları silinir.
12. 4. Anadili Tiirkçe olmayıp, yurtdışındaki Türk okullarında lise öğrenimini tamamlayan
uluslararası öğrenciler de Türkçe yeterliliklerini belgelemekle yükumltijür
12. 5. Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt yapıracak adaylar için Türkçe dil yeterlilik
şartl aİanmaz.

yabancı Dil yeterlilik
Madde 13. l. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına kayıt
l1lt, kiruryn adaylann yabancı dil bilgileri, akademik yılın başında yup,ıu..iı. olan İabancıDil Seviye Tespit Sınavı ile ölçülür.
l3._2. SeviYe tesPit smaıı ve hazırlık sınıfina ilişkin uygulamalar, "Biruni Üniversitesi yabancı
Diller Bölümü Eğitim Öğretim ve Srnav Yönergesi'' hfütlmüerine göre yapılır.

Ücretter
Madde 14. l. Öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücretini ödemekle yükümlüdiirler. Eğitim-
öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
14. 2. AdaYların, öğrenim için Tiirkiye'ye gelmeden önce öğrenim ücretlerini kaışılayabilecek
önlemleri almalan gerekir.
l4. 3. Üniversite, gerekli gördüğü hallerde öğrenciden, eğitim-öğretim ücretini ödeyebileceğine
ve öğrenimini sürdiirebilmek için gerekli maddi koşulları sağlayabileceğine iliİkin teminat
isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Burs olanakları
Madde 15. Ul ıslararası öğrencilerin öğenim ücretinden muafıyetine veya indirim koşullarına
ilişkin esaslar, Üniversite Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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Türkçe
Dil Yeterlilik Düzeyi

Cl_C2 abilirTü eterli c itiııe b
82 li kabuI edilebiIiresl time abilirT e
B1 Türkçesi yeterli değildir, kısa

eğitimine devam ederken
yükümlüdür

li duruma gelebilir. Ancak
Türkçesini ilerletmekle

zamanda yeter
aynı zamanda
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Sağlık Sigortası
Madde 16, 6486 sayılı kanyluıallca, Türkiye'de geçerli bir sosya, güvencesi bulunmayan
Yabancı uYruklu öğrenciler, "Genel SağIık Sigortasr"Lİep etmeleri hAlinde Üniversitemize ilkkayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde t...iı işı.-.ı..i için Sisyal ctırenıiır ii ütia;ıG;; ,.y^Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmak durumundadrlar. Aksi hAıae uu ı<apsarnJaİİyut-.,
uYrukJu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalısı öı.uı,.i .rilı.ı.tındeğildir.

Yabancr Uyruklu Öğrenciterin Yükümlülükleri
Madde.17. Ögrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyrukluöğrenciler;

a) Tük kanunlarrna göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla,b) lahsi,medeni ve öğrenim durumlarıy]a ilgili değişiklİkleri ÜrirErrlrJr'İİİ."".i ışı".iDaire Başkanhğına l5 gün içinde bildirm-kle,
c) oğrenimleri siiıesince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerindeyazılı siirenin bitiminden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini

belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet mİkamlarından yenisini almakla,

d) ikamet tezkerelerini veya pasaportlannı kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara
derhal miiracaat ederek l5 gi,in içinde yenisinİ almakla

e) Öğrenim kurumlarını ,"ya iku.ei adreslerini değiştirmeleri durumunda, budeğiŞiklikleri 48 saat içinde hem ayrıldıklan hem naklettİkİeri y..ı..irn1J"İıİJ,İniy.,
makamlanna bildirmekle.
yükümlüdi.irler.

Genel Hükümler
Madde 18. Gerçeğe aykın beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile Üniversiteyönetimini yanılttığı tespit edi|en adaylann başwrulan redjedilir. b, 

"a"ylu,r, 
t"yuıu.,yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğetim yılı başlamadan 

'"şri-ı,"ıiri., 
u,

adayların yerine yedek listeden. adayların iaydı yapılr. E'ylem ve işlemleri 
"iç '"şuİ "a..ı",hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 19..Bu yönergede hüktim bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu ile Biruni
Universitesinin ilgili tiim yönerge ve yönetmenlik hükümleri uygİlunr..

Yürürlük
Madde 20. (l) Üniversitemiz yurtdışından veya yabancı uyruklu Öğrenci Başvuru, kabul ve kayıt
Yönergesi yiiriiılükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi Senatosu taıafindan kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yü rütme
Madde 2l. Bu Yönerge hükümlerini, Biruni Üniversitesi Rektörü vürütür.

Blruni Ünivtrsiıcsi Ön Li3ıo3 ve Lisıns Pıo8r.mlınn. Ulu.ltr.r.$ Öğr.ocil€rin t."bul v. Kİyıt Yöncrg.li
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EK-l

ürxı SINAV
Afganistan Lise Bitirme Diploması Diploma olmaSl yeterli
Almanya En fazla 4

Amerika Amerika BirIeşik Devletleri Lise
Bitirme

Diploması

Diploma olması yeterli

Matura Reifeprüfung En az 6 puan

Avusturya & ltalya MATURA Diplomaya sahip olmak
Azerbaycan Azerbaijan National Test (TQDK) 450/700

Bahrevn Tawjahiya (School Leaving
Certificate)

En az 60 puan

Batı Afrika WEST African Examination Council
(WAEC)

Matematik, İngilizce dersleri dahil
olmak üzere en az 3 kredi (C) sahibi
olmak

Belçika Lise Bitirme Diploması En az l0 puan

Belarus Central Testing Results En az 350 puan

Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya (General Secondary

Education Certificate)

Diploma notunda en az o/o50

başarı En az 80 puan

Tawjihi (Scientifi c Stream)

Bosna Hersek Svedocanswo Svjeduzha o Zarsenom

Obrazovanj i

En az 3 puan En az 3 puan

Maturska Svjedodzba / Report Cards

Bulgaristan Darzhaven Zrelosten Izpit

(Bulgarian Matura)

En az 50 puan

Cezayir Algerian BaccaIaur6at Enazllpuan
Çin Halk Cumhuriyeti Lise Bitirme Diploması Diploma olması yeterli

Doğu Afrika East African Advenced Certificate of
Education (EAACE)

Genel ortalama en az C+

Endonezya Ujian Akhir Nasional (UAN) En az 60 puan

Fas Lise Bitirme Diploması Diploma olması yeterli

Filistin Tawjihi (Certificate of General
Secondary

Education)

Diploma olması yeterli

Fransa BACCALAUREAT FRANCAIS En az l0
Güney Afrika South Africa Senior Certificate (NSC) En az 5 konuda 0/o60 başarı

Gürcistan Sashualo Skolis Atestati (Sec. School

Leaving Certificate)

En az 6 puan

Hollanda Lise Bitirme
voorbereidend
Onderwijs(VWO)

Diploması
Wetenschappelijk

Diploma olması yeterli En aZ 5,5
puan

Irak Lise Bitirme DipIoması Diploma olması yeterli

PUAN

ABITURFAHABiTUR

Amavutluk

Beyaz Rusya



Ingiltere General certificate of Education

Advanced Level
Diplomaya süip olmak

Iran Diplome DepireStan l5
Israil israiI Te'udat Bagrut (Matriculation

Certificate) ,i}4echina
En az 7 puan

Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho
(Upper

Secondary School Leaving
Certificate)
Baccalau16at Diploma olması yeterIi

Kanada Provincial High School Graduation

certificate
Diploma notunda en azYo60 başarı

Katar Al-Sahada Al-Thanawiyya Amma
(General Secondary Education

Certificate)

En az l60 puan En az 0Z60 başarı

kazakistan kazakistan ulusal Testi En az 70

Kazakistan Attestat (Certificate of
Secondary Education)

En az 3 puan

Diploma olması yeterli

Kırgızistan UIusal Üniversite Giriş Sınavı (ORT)

Ulusal Üniversite Testi (KCS)
Aftestat

(Certifi cate of Secondary Education)

En az 200 puan En az l20 puan En

az 6 puan

Diploma olması yeterli

KuVe}.t Al-Shahadat-Thanawiya-Al-A'ama

(General Secondary School
Certificate)

Dip|oma notunda en az 0/o60 başarı

Libya AI- Tahanawilya

Diğer Fakülteler: En az l60
Baccalaureat Libanais Fen alanında (Scientific Stream)

diploma notu en az l4 (l00
üzerinden en az 70 puan)

Makedonya Matura Reifeprüfung En az 50 puan

Thanaweya A'ama (General
Secondary

Certificate)
Moğolistan KONKURS (General State

Examination )

En az 650 puan

Nijerya west Africa senior school certificate
Exam (WASSCE)

En ez 6 derste başarı

Joint Admissions and Matriculation

Board (JAMP)
En az l 85 puan

En az 3 puan

Kamerun, Nijerya,
Burkina

Faso, Çad, Togo Senegal,

Benin

Tıp Fakültesi: En az l70

Lübnan

Mısır Diploma notunda en azVo60 başarı



Orta Afrika Central African Republic
Baccalaureat /

Baccalaur6at / Diplöme de Bachilier
de l'Enseignement du Second Degrd /

Relev6 de notes

Diploma notunda en az %50 başarı

özbekistan Attestat o srednem Brazovanii
(Certificate of Seondary Education)

En az 3 puan

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

En az 3 puan

Pakistan Higher Secondary School Certificate
(HsSc)

Romanya Diploma de Bacalaureat En az 6 puaı,ı

Rusya Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovanii (Certificate
of Secondary Education)

En az 3 puan

Russian National Final School
Exam(EGE)

En az 3 puan

Somali Secondary School Leaving Certifi cate Diploma olması yeterli
Sudan Sudan School Certificate/Secondary

school certificate
Diploma notunda en azYo60 başarı

suudi Arabistan Al-Tawjihiyah(General Secondary

Education Certificate) Saudi National

Performance Test of Overall Capasity

Diploma notunda en az 0/o60 başarı

En az 70 pııan
Suriye Tıp Fakültesi: En az l70

Diğer Fakülte|er: En az 160

Tacikistan Attestat (Certificate of
Scondary Education)

En az 3 puan En az 3 puan

Tunus Tunisia BaccaIaurğat/Baccalaurdat

Relevd de notes Baccalaurdat de

l'enseignement secondaire

En az l l puan En az 1 l puan

Türkmenistan Attestat (Certificate of Secondary

Education)
En az 3 puan En az 3 puan

Ukayna ZNO(Bağımsız Üniversite Giİil
Sınavı)

En az ikisi başvurulan programla
ilgili olmak üzere 3 sınavdan en az
l 50 puan

Attestat (Certificate of Secondary

Education)
En az 7 puan

Umman Tawjihi (Certifi cate of GeneraI
Secondary

Edu.) Thanawirya Amma (Secondary

School Leaving Cert.)

En az 80 puan Diploma notunda en
az

o/o60 başarı

Ürdün Tawjihi (Certificate of General
Secondary

Education)

En az 70 puan

Başvurulan programla ilgili dalda en
az

%o70 başarı

Al Sahada

Tacikistan



Yeıı,ıen Ihtibar vizari sanevi sınavı Al
Thanawiya (General Secondary

Education Certificate)

Diploma olması yeterli

yuııan istan Apolytirion of Lykelo (Yunanistan

Üniversite Giriş Sınavı)

En az l0 puan

YGS-LYS universite Tarafından
Değerlendirilir

Istanbul universitesi yabancı
Uyruklu

Öğrenci Sınavı (iÜYÖS)

üniversite Tarafından
DeğerIendirilir

Marmara üniversitesi yabancı
Uyruklu

Ögrenci Sınavı (MÜYÖS)

üniversite Tarafından
Değerlendirilir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(oMÜYÖS)

üniversite Tarafından
Değerlendirilir

uluslararası GCE En az 2 ders A seviyesi

uluslararası SAT I En az l000 toplam puan,

En az 500 matematik puanı

uluslararası IB En az 26

uluslararası UIuslararası Bilim Olimpiyatları

Madalyası

TÜBiTAK taraflndan tanınan Bilim
OIimpiyatları Madalyasına sahip
olan adayların başvuru|arı kabul
edilir.



EK-l
Ulke Lise Koşul

Afganistan Baccalauria /Baccalaureate

certificate

Arnavutluk Dğftesğ Pjekurie

Certificate of Maturity

Cezayir Baccalaurdat Asgari puan: l l

Angola Habilitaçno / Diplomade

Ensino Medio Diploma de

Ensino pre universitario

Arjantin Tğcnico / Bachillerato

Ermenisıan Attestat

Secondary

certificate

General

Education)

(Certificate of
Education l
of Completed

Secondary

Asgari puan: 6

Avustralva Secondary school

graduation certificate

Avusturva Reifeprüfung / Matura

Azerbeycan svidetel'stv/o srednem

Obrazovanii / Secondary

School Leaving Certificate

Asgari puan: 3

Bahrevn Tawjahiya (School Leaving

Certificate)

Bangladeş Higher

certificate

certificate

Secondary

/ Intermediate



elyaz Rusya Videtel'stvo/ o Sredn Asgari puan: 6

brazovanii / certificate o

omplete Secondary

iplom o

petsialnom Obrazovanii l

ploma of Specialized

Ed.econdarv

Sredne

ertificat d'Enseignement

Secondaire Superieur /

betuigschrift van Hoger Sec

Onderwijs / Bek dat Toegang

Verleent tot het Hoger

Onderjwis

Bekwaamheidsdiploma /

Hoger Onderwijs / Dipl6me

de Maturitğ /

Bekwaamheidsdiploma
Benin Baccalaur6at

Relevğ de notes

Asgari puan: 11

Bolivya hiller / Tğcnico
ertificado de estudios

Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o

Zarsenom Obrazovanji l
Maturska Svjedodzba

Report Cards

Botswana Botswana General Certificate of
Secondary Education /

CambridgeOverseas School

certificate l
Cambridge

Overeseas Higher School

certificate
Brezilya certificado de conclusao de

2 Grau / Ensino Medio

Historico escolar

Bulgaristan Diploma za Zavarsheno

sredno obrazavonie

Burkina Faso Burkina Faso Baccalaureat {sgari puan: l l

Burundi Diplöme des Humanites

Complötes

ReIeV6 de notes

Belçika



Kamerun Asgari puan: ll

Orta Afrika Cumhuriyeti central African

Baccalaureat

Republic

Baccalaurğat / Dipl6me de

Bachilier de l'Enseignement

du Second Degrd
Relevd de notes

Asgari puan: l l

Çad chad Baccalaureat

Baccalau16at

Relev6 de notes

Asgari puan: Il

Şili Licencia de Educaci6n

Media / T6cnico Medio

certificado de Estudios

Çin Gaoka
senior middle school

diploma (Füif fi)
senior middle school

transcript National

Senior High School

Graduation

Examination results

(ğiiEH+tlFüjd ) -for
all applicants who completed

senior middle school after

l99l
Note: Notarial certificat€s are

not acceptable in place of
the above

Gaoka -

Asgari puan: 450/470

cameroon Baccalaureat

Baccalaurğat

de

l' Enseignement Secondaire /
GCEOandALevel
examinationresults issued
by the examination body
Relevd de notes



f K-2

ULUSAL VE ULUSLARASI YABANCI DiL SINAVLARI
BiRuNi üNivrnsirrsi ranarıN»a.N KABUL rniınN iNcıı.izcB oiı-

ynrnnriĞi sINAvLARI

Anadili İngilizce olmayan ancak eğitimlerini tamamınt İngilizce alarak İngilizce
bölüm/programlara kayıt yaptıran ve aşağıdaki belgelere sahip adaylar Biruni Üniversitesi
İngilizce sınavından muaf tutulabilirler.

a) TOEFL: Test of English 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 ofExtenden Education (CEE) 2 (NQF Level) - Grades I-II

c) ACT (American College Testing) min.24l36
ç) Intemational Baccalaureate (IB)(Diploma Programme) A1 ve A2 Syllabi - 2 §QF Level)

min,5l7

ğ Lise eğitimlerini % l00 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 mühürlü resmi bir yazıyı sunarak Biruni-lMs
sınavından muaf tutulabilirler.


