EŞDEĞER SAYILAN SINAVLAR VE PUANLARI
a) AYÖS’ten en az 50 standart puan,
b) ABİTUR sınavından en az 4 puan,
c) Uluslar arası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,
d) SAT1 sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı,
e) ACT sınavından en az 24 puan,
f) Birleşik Krallık (İngiltere,İskoçya,Galler ve K.İrlanda)
AL ve ASL sınavlarında başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış
iki A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=100, 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,
g) Cambridge Uluslar arası 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=l00, 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,
h) Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili dalda en az ISI 20 almış olmak. ç)
GCE En az biri başvurulan programda olmak üzere 3 konuda (alanda) A seviyesinde puan
almış olmak,
ı) Tawjihi Tüm programlar için minimum 80 puan almış olmak,
i) West African Examination Council West African Senior School Certificate
Examination (WASSCE) (W AEC) En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda
(alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak.",
j) Güney Kore' de "Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından
yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı
Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic
Ability Test (CSAT) [Suneung]" sınavından en az % 75
k) Japonya Daigaku Ny ü ski Senta Shiken Giriş Sınavı,
Sınavın Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri
Japonca 80 dk (200 puan)
Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (110 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
(Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık)
Matematik I 60 dk (100 puan)
Matematik II 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan ı 30 dk (200 puan)
Yabancı Dil 80 dk (200 puan)
(f) ve (g) bendlerindeki sınavlara giren öğrencilerin kabulü ilgili Fakülteden görüş alınarak
yapılacaktır.

