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1-ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
1- APPLICATION AND EVALUATION CALENDAR OF ADDITIONAL PLACEMENT FOR 

INTERNATIONAL STUDENTS 
 

Başvuru adresi http://uosy.erdogan.edu.tr/ Address of application http://uosy.erdogan.edu.tr/ 

23-25 Ekim 2019 Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Başvuruları  October 23-25, 2019 Applications for additional placement for international students 

30 Ekim-01 Kasım 2019 Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi  
October 30 -  November 
01, 2019 

Evaluation of the Applications in the Relevant Councils 

05 Kasım 2019 Sonuçların İlan Edilmesi  November 05, 2019 Announcement of the Results  

18-20 Kasım 2019 Kayıt Tarihleri  November 18-20, 2019 Registration Dates 

28-29 Kasım 2019 Yedek Listeden Yerleşenlerin Kayıt Tarihleri  November 28-29, 2019 Registration Dates for First Substitute Candidates  
 
 

SONUÇLARIN DUYURULMASI ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS 

Değerlendirme sonuçları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi web sayfası 
http://www.erdogan.edu.tr adresinden duyurulacaktır.  

The evaluation results will be announced at the Recep Tayyip Erdoğan University 
web page http://www.erdogan.edu.tr  

Sonuçların duyurulması: 05 Kasım 2019 Announcement of the Results:  November 05, 2019 
 
 
 

 
 

http://uosy.erdogan.edu.tr/
http://uosy.erdogan.edu.tr/
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2-   BAŞVURU ŞARTLARI   2-   APPLICATION REQUIREMENTS 
                                                                                                                                            

1.  Üniversitemiz lisans programlarına 2. ek yerleştirme başvuruları 23-25 Ekim 2019 
tarihleri arasında yapılacaktır. 

1.  Applications to graduate programs of our university will be held from October 
23 to 25, 2019. 

2. Yabancı uyruklu olan adayların lisans programlarına başvurusu, Uluslararası 
Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.  

2.  International student admissions for Bachelor Degrees are to be accepted for 
evaluation by the Admission Committee for International Students.  

3.  Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:  3.  All applications will be accepted and evaluated on condition that the applicant 
is either in the final year of his/her secondary education or has completed it; 

a.  Yabancı uyruklu olanların,  a.  those who are foreign nationals,  

b.  Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit 
olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların 
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 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, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak 
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),  

b.  Those who were born as Turkish citizens but later were permitted by theMinistry of 
the Interior of Turkey to leaveTurkish citizenship, including their underage children 
who are registered in the document of leavingTurkish citizenship and who can 
certificate that they have the document regarding the Exercise of Given Rights, 
pursuant to theTurkish Nationality Law, (The 7th article of the Turkish Nationality 
Law numbered 5901 prescribes that “(1) an infantbornfrom the marriage of a 
mother or a father having Turkish citizenship inside or outside Turkey is a Turkish 
citizen”; applicants who would like to apply for the quotas of foreign admission 
should further review the Turkish Nationality Law.) 

c.  Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,  

c.  Those who used to have a foreign citizenship but later have acquired 
Turkishcitizenship/those who have a dual citizenship under these 
circumstances, 

d.  1- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC 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 dahil) , 
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 
dahil), 

d.  1-Those who have Turkish citizenship and have completed the last three years 
of their secondary education in a foreign country except Turkish Republic of 
Northern Cyprus (NCTR) (including the applicants who completed their 
secondary education in Turkish schools in a foreign country except NCTR) before 
01/02/2013, 
2- Those who started and completed their secondary education in a foreign 
country except Turkish Republic of Northern Cyprus (NCTR) after 01/02/2013 
(including the applicants who completed their their secondary education in 
Turkish schools in a foreign country except NCTR), 

e.  KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan 
GCE AL 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,  

e.  Those who have NCTR citizenship, reside in NCTR, have completed secondary 
education in NCTR and have obtained GCE AL degrees (The General Certificate 
of Education – Advanced Level), and those who have or will have GCE AL degree 
after registering and getting education in the colleges or high schools in other 
countries between 2005 and 2010. 

                                    başvuruları kabul edilecektir.   
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3-BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK ADAYLAR 3-CANDIDATES WHOSE APPLICATIONS WILL NOT BE ACCEPTED 
 

         Adaylardan;         Applications who; 

1.  
TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 
tamamlayanların,  

1.  
haveTurkish citizenship (those who have completed their secondary 
educations in Turkey or NCTR), 

2.  

KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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),  

2.  

have NCTR citizenship (excluding those who have completed their 
secondary education in NCTR having received GCE AL examination results, 
and those who have/shall have GCE AL examination results after registering 
and receiving education in a college or high school in other countries 
between 2005- 2010) 

3.  

Başvuru şartlarının 3. Maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan Doğumla 
ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında 
yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında 
yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),  

3.  

have dual citizenship with a birthright Turkish citizenship, those who have 
fulfilled the conditions in subclause b in Article 3 of Application 
Requirements  (except those who have completed the last three years of 
their secondary education in a foreign country except Turkish Republic of 
Northern Cyprus (NCTR) and who completed their secondary education in 
Turkish schools in a foreign country except NCTR) 

4.  

Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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),  

4.  

those who have dual citizenship, one of which is NCTR, (except those who 
have completed their secondary education in the NCTR and hold GCE-AL 
exam results and also those educated at colleges and high schools in a 
different country between 2005-2010 and possess GCE-AL exam results),  

5.  
Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 
bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya doğumla 
ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,  

5.  
those with Turkish citizenship who have studied in foreign schools in Turkey 
and schools within the structure of Embassies in Turkey or those who 
havedual citizenship with a birthright Turkish citizenship, 

6.  Eksik belge ile başvuru yapanların  6.  those who apply with incomplete documents  

                                   başvuruları kabul edilmeyecektir!                                                           shall not be accepted ! 
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4- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4- APPLICATION PROCESS 
 
 

1. 
Her öğrenci bir kez başvuru yapabilir. Birden fazla sayıda başvuru yapan 
adayların bütün başvuruları geçersiz sayılır. 

1. 
Each student can apply once. All applications of the candidates who apply more 
than once will be void. 

2. 

Başvuru Formunun doldurulması ile ilgili yapılacak yanlışlıklardan doğacak 
sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi 
alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma 
yapılmadan yazılmalıdır. 

2. 

The consequences arising from the mistakes made on the Application Form are 
those of the entire responsibility of the candidate. The information relevant to 
the identity of the candidate's credentials on the form should be written without 
abbreviation and without changing the passport. 

3. 

Başvurular, “http://uosy.erdogan.edu.tr/” adresinden 23 – 25 Ekim 2019 
tarihleri arasında çevrimiçi (on-line) başvuru formu doldurularak aşağıdaki 
belgelerin Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmesi ile yapılır. 
 
GEREKLİ BELGELER 
 
1-Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve  Türkçe çevirisi 
2-Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri, notlarını 
ve not ortalamalarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylı 
3-Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden 
kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesi 
4- Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesi 
5- Pasaport: Kimlik bilgilerini gösteren sayfası 
6- Mavi Kart sahibi olanların kartın onaylı fotokopisi 
7- Fotoğraf: Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde 
çekilmiş 1 adet fotoğraf. 
 

3. 

Please complete the online application form at “http://uosy.erdogan.edu.tr/” 
between October 23-25, 2019 in Turkish or English and upload the following 
documents.  
 
 
DOCUMENTS 
 
1-High School Diploma: Original High School Certificate and An Attested copy 
of its Turkish translation.  
2- Transcript of Records: Original transcript of records sealed and approved by 
the directorate of the applicant’s High School displaying all the courses taken 
at high school. This document should be submitted in a sealed envelope. If this 
document is not in Turkish, an attested copy of its Turkish translation should 
also be submitted. 
3- Exam Result Slip: An original or attested copy of the Exam Result Slip of one 
of the above-mentioned examinations showing that the applicant meets the 
minimum score requirements. 
4-Examination Result Sheet to be used for Application 
5- Passport: The page indicating the personal knowledge  
6- Attested copy of the Blue Card (If you have) 
7- Photos: 1 photo drawn over the last six months, from the front, so easy to 
recognize candidates. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://uosy.erdogan.edu.tr/
http://uosy.erdogan.edu.tr/


5 
 

 

5-2019 YILI LİSANS PROGRAMLARI EK KONTENJANLARI VE ÖZEL KOŞULLARI / 2019 UNDERGRADUATE PROGRAMS APPLICATION TERMS, DOCUMENTS, AND QUOTAS 
 

Programın Adı Name of Programme 
Süre 

Duration 

Kontenjan 

Quota 

Özel Koşullar 

Requirements & Explanations 

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ ARDESEN FACULTY OF TOURISM    

Turizm İşletmeciliği Tourism Management 4 15 - 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FACULTY OF DENTISTRY    

Diş Hekimliği  Dentistry 5 5 - 

EĞİTİM FAKÜLTESİ* FACULTY OF EDUCATION    

Sınıf Öğretmenliği Teacher Training at Primary School Level 4 15 - 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FACULTY OF ARTS AND SCIENCES    

Biyoloji Biology 4 15 - 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES    

İktisat Economics 4 15 - 

Uluslararası İlişkiler International Relations 4 15 - 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FACULTY OF ENGINEERING    

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Electrical & Electronic Engineering 4 15 - 

Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 15 - 
 

AÇIKLAMALAR/DESCRIPTIONS * 
YÖK yazısına göre “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma  imkanı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise 
eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına 
kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unun aşılmaması gerekmektedir.” Kuralı uygulanacaktır. 

 

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6-ASSESSMENT OF APPLICATIONS 
 

1. Adaylar kontenjanlar tablosunda yer alan programlardan en fazla 4 tanesini 
tercih edebilirler.  

1. Applicants can make at most 4 program choices from among those given in 
this guide.  

2. Adayların programlara yerleştirilmesinde öncelikle Recep Tayyip Erdoğan 
üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜ UÖS)  sonuçları dikkate 
alınır. RTEÜ UÖS sonucuna öncelik verilerek yapılan yerleştirme sonucunda 
kontenjanların boş kalması halinde sırasıyla,  diğer Üniversitelerin yaptıkları 
Uluslararası Öğrenci Sınav sonuçları ile kendi ülkelerinde yapılan ulusal 
sınavların/ uluslararası sınavların/orta öğretim başarı  (bu duyurunun 10. 
Bölümünde yer alan)  puanları yerleştirmede dikkate alınır. 

2. In the placement of applicants, the results of RTEU UOS have the priority. In 
case of any vacant quota after the placement process, the YOS results from 
other state universities and national exams in their own countries/ 
international exams/ high school grade points (those included in Chapter 10 
of this directive) shall be taken into consideration, respectively. 

3. Sıralama değerlendirmesinde ulusal veya uluslararası sınav notunu ibraz 
etmek adayın tercihine bırakılmıştır. 

3. Submitting any national or international exam result to be assessed shall be 
the choice of the applicant. 
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4. Değerlendirme işleminde adaylar başvuru formunda aşağıda belirtilen 
sınavlardan yalnızca bir tanesini belirtmek zorundadırlar. 
 

1-RTEÜYÖS sınavı 
a) RTEÜYÖS’ten alınan puan 
b) RTEÜYÖS’ten alınan puanın %70’i ile RTEÜYÖS’ten alınan puanın 

%70’i ile sahip oldukları  (Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası 
Öğrenci Sınavından/   kendi ülkelerinde yapılan ulusal sınavlardan / 
uluslararası sınavlardan alınan /orta öğretim başarı puanın)  sahip 
oldukları herhangi bir sınav puanının  % 30’u. (Başvuruda kabul 
edilecek sınavlar bu duyurunun 10. bölümünde belirtilmiştir.) 

 

2-Başvuruda kullanılacak RTEÜYÖS haricindeki sınavlar  
(RTEÜYÖS sınavına girmeyen veya RTEÜYÖS sınavından başarısız olan adaylar 
bu duyurunun 8. Bölümünde belirtilen sınavlardan sahip oldukları herhangi 
bir sınav sonucu ile başvuru yapılabilirler. ) 

4. Only one (1) of the options must be marked to be used as the exam score 
during the application process. 
 

1-RTEÜYOS Exam 
a) RTEÜYOS Score 
b) RTEÜYOS Score (70%) + the score taken from an exam (national 

exams in their own countries/ international exams/ high school grade 
points) (30%)  (The exams are identified in Chapter 10 of this 
directive) 

 
 
2- Exams apart from RTEUYOS to be used in this application 
(Applicants who do not enter or fail the RTEUYOS exam can apply the 
programs by using the exam scores specified in Chapter 8nd of the directive.) 

5. Aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa 
yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek 
listelere yerleştirilir. 

5. Applicants shall be placed in only one program according to their scores and 
order of their choices. A list of alternative applicants will be prepared in the 
same manner. 

6. 
Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  

6. The University is free to admit as many students as stated in the quota or 
less.  

7. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi 
gerektirmez.  

7. 
Meeting the Application Requirements does not mean getting admission.  

8. 
Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

8. Applications of those who do not meet the requirements for application are 
not evaluated.  

 
 

                                                                 7 -  İLETİŞİM 7 - CONTACT 
 

Başvuru ile ilgili ilgili karşılaşılabilecek sorunlar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla 
veya telefon numaraları ile bildirilebilir. 
 

Tel : +90 464 2236126/4229/4297 
Faks : +90 464 2233166  
e-posta : oidb@erdogan.edu.tr 

Please do not to hesistate to contact us if you have any problems relevant to 
the application process.   
 

Tel : +90 464 2236126/4229/4297  
Fax : +90 464 2233166  
e-mail : oidb@erdogan.edu.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oidb@erdogan.edu.tr
mailto:oidb@erdogan.edu.tr
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8 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Ulusal - Uluslararası Sınavlar Ve Taban Puanlar /   
        The National and International Exams and their Base Scores relevant to Acceptance of International Students 

 Sınav Adı / Exam Name  En düşük – En yüksek puan / Lowest - Highest Score Sınav Türü ve Geçerlilik Süresi / Exam Type and Validity 

Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı RTEÜ UÖS 
Recep Tayyip Erdoğan University International Student Exam RTEÜ UÖS 

Ön Lisans - Lisans programları için en az 40 / 100 - At least 40 points out of 100 for 
Associate degree and undergraduate programs 

1 Yıl geçerli / Valid for 1 year 

Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Seçme 
Sınavları /International student exam held in any state university of Turkey 

Ön Lisans - Lisans programları için en az 50   - min 50 1 Yıl geçerli (Valid for 1 year) 

ACT American College Test 
Matematik (Math) ve Fen (science reasoning)  alanlarında toplam en az 21 / 36  
Science and math, total points a minimum of 21/36 

Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)                               
Entrance Exam (Valid for 2 years) 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Yapılan  Üniversite Giriş Sınavı GAOKO 
China university entrance examination GAOKO 

En az 500/ 750     min 500 / 750 
Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)                               
Entrance Exam (Valid for 2 years) 

SAT (Scholastic Aptitude Test-Reasoning) 
“SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden Matematik 
puanı 600 olmak üzere 1600 üzerinden en az 1100 toplam 

Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)                               
Entrance Exam (Valid for 2 years) 

Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR) Mongolia Higher Secondary 
Certificate (KONKUR) 

Üniversiteye giriş sınavından  en az 600 / 800  min University Entrance Exam 
Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)                               
Entrance Exam (Valid for 2 years) 

AZERBAYCAN üniversite Giriş Sınavı (TQDK)                                             
University entrance examination of Azerbaijan (TQDK) 

En az 500/700   min 500/700   
Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)                               
Entrance Exam (Valid for 2 years) 

ABITUR  (Almanya) en az 4/1  min 4/1 Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

GCE (A Level) Sınavı 
En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi       
 At least three subjects relevant to the program applied- A level 

Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Uluslararası Bakalorya Diploması  Diploma notu  en az 28 / 42 min Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Fas Bakaloryası  Lise bitirme sınavlarından en az 12 / 20 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Fransız Bakaloryası Lise bitirme sınavlarından en az 12 / 20 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

İran Lise Bitirme Sınavı Lise Bitirme Sınavından en az 12/20 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Irak Lise Bitirme Sınavı Lise Bitirme Sınavından en az 60/ 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Libya Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı 
Lise bitirme sınavından başvurulan programla ilgili dalda en az 60/100 min high 
school graduation exams fort he applied program 

Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams  

Mısır Merkezi Lise Bitirme Sınavı   (Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma) Lise Bitirme Sınavından en az 60/ 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar /Candidates who apply with diploma grade Lise Bitirme – Diploma Notu en az 60/ 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Pakistan Lise Bitirme Diploması  Lise Bitirme Sınavından en az 60/ 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (baccalaureate) sınavı 
Fen dalında (scientific stream)en az 185 / 240,  
Sosyal dalda en az 170/240 

Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Suudi Arabistan Al Shahada-Al Tahanawiyya Al-Amma Lise Bitirme Sınavından en az 60/ 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Yemen General Secondary Education Certificate Lise Bitirme Sınavından en az 60/ 100 min high school graduation exams Lise bitirme sınavı süresiz no expiry limit for high school graduation exams 

Diğer (Listede belirtilmeyen ülkelerdeki Ulusal Bitirme Sınavı/Üniversiteye Giriş Sınavları ) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu değerlendirir/ International Student Acceptance Council evaluates 
 
 


