
KocAELi trNivrnsirnsi
uLusLARARAsr öĞnnNci rauur, yöNtncrsi

BIRINCI BOLUM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarına yurt

dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin esaslan belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (l) Bu Yönerge, yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlan dAhilinde Kocaeli

Üniversitesinde önlisans ve lisans diizeyindeki programlarda öğrenim görmek isteyen adaylaru uygulanacak
hiikiimleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yöneıge, 11212013 tarihli Ytikseköğretim Genel Kurul Toplantısında kabul edilen

Yurtdışından Öğrenci Kabuliiırıe İlişkin Esaslar ile Yiikseköğretim Kurumlarrnda Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karara dayanılarak
hazıılanmıştır.

Tanrmlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili faktllte, ytiksekokul veya meslek yiiksekokulı,ırıu,
b) Birim Kurulu: Fakiiltelerde, fakülte kurulunu; yiiksekokullarda, yüksekokul kurulunu; meslek

yfüsekokullarında, meslek yiiksekokulu kurulunu,
c) Fakülte: Kocaeli Üniversitesine bağh fakii]teleri,
ç) KOÜ DİLMER: Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araşhrma Merkezini,
d) KKTC: Kuzey Kıbrıs Ttirk Cumhuriyeti'ni,
e) Meslek Yfüsekokulu: Kocaeli Üniversitesine bağlı meslek yfüsekokullarını,
0 Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektöriinü,
g) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
ğ) T.C.: Tiirkiye Cumhuriyeti'ni,
h) Uluslararası İlişkiler Birimi: Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörliik

Birimini,
ı) Üniveısite: Kocaeli Üniversitesini,
i) Yüksekokul: Kocaeli Üniversitesine bağlı yiiksekokullan
ifade eder.

ixiNcinöıüıı
Genel Koşullır, Başvuru, Başvurulann Değerlendirilmesi, Sonuçların l)uyurulmasr,

Oğretin Dili, Kayıt, Yabancı Uyruklu Oğrencilerin Yükümlülükleri

Genel Koşullar
Madde 5- (1) Lise son srnrfta olmalan ya da mezun durumda olmalarr koşuluyla başvuruları kabul

edilecek adaylar;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Tük liselerine denk bir okuldan mezun olanlar,
c) Doğumla Tiirk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve

bunların Tiirk vatandaşlığındaı çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının, 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyannca aldıkları Tanrnan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olduklarını
belgeleyenler (bkz. Tiirk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasına ),

ç) Yabancı uynıklu iken sorrradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler,&u durumdaki çift
uyruklular,



d) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayarılar
(ortaöğreniminin tamamınr KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Tiirk okullaıında tamamlayanlar dAhil),

e) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlanna süip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkeleıdeki kolejlere ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak olanlardır.

(2) Başıurulan kabul edilmeyecek adaylar;
a) KKTC uyruklu olar ar (ortaöğreniminin tamamlnl KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip

olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptmp eğitim alalak GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak_lar hariç),

b) T.C. uynıklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,
c) Birinci fikranm (c) bendinde tanrmlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğreniminin

tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /ortaöğıeniminin tamamını KKTC dışında yabancı
bir ülkedeki Tiirk okullarında tamamlayanlar hariç)

ç) Uynığundan birisi KKTC olan çift uynıklular (ortaöğreniminin tamaınrnı KKTC liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olan-lar ile 2005-2010 tari}ıleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alaıak GCE AL sınav sonuçlanna sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Tilrkiye'deki büyükelçilikler biiırıyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde
öğrenim gören T.C. uyruklu veya üçüncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C olan çift uyruklulardır.

Başvuru
Madde 6- (l) Başwrulaıa ilişkin açıklamalar her yıl Haziran ayı içerisinde Üniversitenin web sayfasından

(www.kocaeli.edu.tr) duyurulur. Başvurular, Temmuz ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen tarihler
arasında çevrimiçi (online) olarak yapılır. Üniversiteye yerleşen ve Ttirkçe yeterlilik belgesi olmayan
öğrencileıden, Cl diizeyinde Ti,irkçe yeterlikleri olduğunu belgelendirmeleri istenir. Bu belgeler, KOÜ
DİLMER, devlet iiniversitelerinin dil merkederi ile Yunus Emre Enstitüsü tarafindan verilen Türkçe Yeterlik
belgeleri olup, belge, iki yıl geçerlidir. Belirtilen kurumlar dışındaki diğer kurumlardan alrnan belgeler
geçersizdir. Belgesi olmayan ya da belgesinin siiresi geçmiş olanlar, KOÜ DİLMER'de Tiiırkçe yeterlik sınavına,
sınav ücretini ödemek koşuluyla girebilirler.

(2) Üniversitede öğrenimine devam ederken bir sonraki yıl bölüm/program değiştirmek isteyen öğrenciler
için başıuıdukları böli,iırne/programa kayıt haki<ı kazanması durumunda Türkçe yeterlik belgesi şartı aıanmaz.

(3) Başvuru anında EK -l'de belirtilen sınav sonuçlanndan herhangi birisi sunulmalıdır.
(4) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlan, Senato tarafindan belirlenir ve Üniversitenin web

sayfasından ilan edilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 7- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adaylann yerleştirilmeleri Üniversite tarafindan yapılır.

Asil kontenjanlann dolmaması durumunda; yedek listedeki adayın başıurduğu akademik birimdeki boş
kontenjana kayıt yaptırabilmesi için, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, dilekçe/başwru formu ile
Uluslararası İlişkiler Birimine başvurması gerekir. Yerleştirmeler, adayların prııın sıralamasına göre yapılır.
Yedek listede ismi bulunduğu halde dilekçe/başıuru formu olmayan adayların kayıtlan yapılmaz.

(2) Başıuru koşullanru sağlamtş olmak yerleştirme için yeterli değildir. Başvuru için geçerli sınavların
herhangi birinden ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Ytiksekokulunun belirlediği puanın altında alanlar ile
diğer başıuru koşullaıını sağlamayan ve asil/yedek listelerde yer almayan adaylann başvurulan dikkate alınmaz.
Değerlendirme puanlannrn dönüştimiirıde, Üniversitenin Uluslararası Sınavların Dönüşiim Tablosu kullanılır.
Değerlendirme, puan ve tercih srrasına göre böliim/program bazında yapılıı. Puanı yüksek olan adaydan
başlamak koşuluyla, tercih srrasrna göre asil adaylar belirlenir. Başı.rıran diğer adaylar ise puan ve tercih sırasına
göre yedek aday olarak belirlenir.

(3) Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri
değerlendirmeye alınmaz.

(4) Eğitim dili tamamen Tiiırkçe olan böltimlere/programlaıa kayıt hakkı kazanan adaylardan C1 düzeyinde
Türkçe yeterlik sertifikası olmayanlar, bir yıl içerisinde bu dil diizeylerini Cl seviyesine çıkarmakla ve bu
seviyede olduğunu belgelemekle yfüümlüdiirler. Dil yeterliliği olmayan adaylar, KOÜ DİLMER'de öğrenim
ücretini ödemek koşuluyla hazırhk eğitimi alırlu. Bir yıl içerisinde Cl düzeyinde Türkçe yeterlik sertifikası
alamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir,



(5) Eğitim dili kısmen Tükçe ve diğer diller (İngilizce veya Arapça) olan bölümlere/programlara kayıt
hakkı kazanan adayların hem Tiirkçe yeterliklerini hem de diğer dildeki yeterliklerini iki yıl içinde belgelemeleri
zorunludur. Bu belgeleri sun.ımayan adaylann Üniversite ile ilişiği kesilir. Ti,ııkçe dışındaki diğer diller için
uluslaıarası geçerliliği olan bir dil belgesine sahip olmaları yeterlidir. Bu belgeleri olmayan ve Üniversiteye kayıt
yaptrran öğrenciler, öğrenim ücretini ödemek koşuluyla Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda veya
KoÜ DiLMER'de yabancl dil hazırlık eğitimi ahrlar.

(6) Özel yetenek sınavr ile öğrenci alacak olan böliimlere/programlara başvurularda adaylal, ilgili birimin
özel yetenek slnavına tabi tutulurlar. Özel yetenek sınavında başanlı olan adaylann kayıtlan yapılır.

(7) Tercihlerine göre herhangi bir bölilme/programa kayıt yaptlran bir öğrenci, aynı eğitim-öğretim yılı
içerisinde tekrar tercihte bulunamaz ve böltim/program değiştiremez.

Öğretim Dili
Madde 8- (1) Üniversitede öğretim dili bazı böliimleıde/programlarda Tiirkçe; bazı bölümlerde/

programlarda Tiiıkçe ve İngilizce; bazı böltiıınlerde/programlarda ise Ttirkçe ve Arapça'dır.

Sonuçlann I)uyurulmasr
Madde 9- (l) Başıuru sonuçları Üniversitenin web sayfasından dulurulur. Üniversiteye kayıt hakkı

kazanan adaylara Üniversite tarafından başvuru eı,ıak|arında beyan ettikleri e-posta adresine bir kabul mektubu
gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden "Öğrenim Vizesi"
almalan gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve Üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka
gereklidir.

Ücret
Madde l0-(l) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin ücret, Yükseköğretim Kurumlarında Cad

Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Ahnacak Katkı Paylannın ve Ögrenim Ücretlerinin Tespitine Dair
Karar gereği, yrırt dışından öğrenci kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri tutarları kapsamında,
öğrencinin kayt yaptıracağı eğitim-öğretim yılı için Senato tarafından belirlenir.

Kayıt
Madde 11- (1) Kayıtlar, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafindan yapılır.
(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır;
a) Lise diplomasınm Tiirk liselerinden alman diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim

Bakanhğı'ndan ahnacak "Denklik Belgesi"nin aslı,
b) Lise diplomasının ash ve ülkelerindeki Tiirkiye Büytlkelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylanmış lise

diplomasırun 3 (üç) adet Tiirkçe çevirisi.
c) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Tiirkiye Büyiikelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan

onaylanmış Tiirkçe çevirisi,
ç) İlgili sınav sonuç belgesinin aslr ve ülkelerindeki Tiirkiye Büyiikelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan

onaylanmış Tiirkçe çevirisi,
d) Resmi kimlik ya da pasaportı,ırı kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye

Büyiikelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylanmış fotokopisi,
e) Oğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
f) Ülkelerindeki Tiirkiye Büyiikelçiliğinden alınacak " Öğrenim Vizesi'',
c) 2 (iki) adet vesikahk fotoğraf,
ğ) Eğitim dili Ti.irkçe olan böli,imler/programlar için Tiirkçe yeterlik belgesi (Cl dtizeyinde sertifika),
h) Eğitim dili kısmen Ti.iıkçe ve diğer diller (İngilizce veya Arapça) olan böliimler/programlar için hem

Türkçe yeterlik hem de diğer dildeki yeterlik belgeleri,
ı) Çift uynıklu öğrenciler için Vukuath Nüfus Kayıt Ömeği §üfus müdi,irliiklerinden alınabilir.)
i) Maddi güvence belgesi (Adayın, kendi geçim masraflarrnr karşılayabilecek gelirinin olduğunu gösteren

belgedir. Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da-parasal desĞk saglamaz ve bunların
sağlanmasmda aracı olmaz.),

(3) Kaytlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
Madde 12- (1) Üniveısiteye başvuran velveya kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler;
a) BaŞvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime ilan edilen tarihlerde vermekle,



b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlanyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Üniversite'ye bildirmekle,
c) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazıh si.irenin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde,

öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek il göç idaresinden yenisini almakla,
ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybedenler, ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 giin

içinde yenisini almakla,
d) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde Üniversiteye, ayrıldıklan ve

adreslerini naklettikleri yeılerin İl Göç İdarelerine bildirmekle yfüilmlüdiiı.

Özel Koşullar
Madde 13- (1) Baz Fakülte, Yfüsekokul ve Meslek Yüksekokullaıı, kayıt hakkı kazanan öğrencilerden

özel koşulların (sağlık raporu vb. gibi) sağlanmasını isteyebilir.

üçüxcü BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
Madde 14- (l) Bu Yönergede hfüiim bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hfüilmleri ile Senato kararları

uyguİanır.

Yürürlük
Madde 15- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihten itibaren yürilrlüğe

glrer

Yürütme
Madde 16- (1) Bu Yönergeyi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütiir



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ 

(YÖS Sınavı) 

20-29 Temmuz 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Online Başvurusu ve Tercihleri 

10 Ağustos 2020 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı 

17 – 21 Ağustos 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları 

25 Ağustos 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı 

27 Ağustos - 01 Eylül 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedeklerinin Kayıtları 

09 Eylül 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavları 

 

**Yabancı Uyruklu YÖS öğrenci kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra 

duyurulacaktır. 

 



EK-1 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü İçin Geçerli Sınavlar 

Sınav/Diploma 
Tıp Fakültesi ve Diş 

Hekimliği için 

Diğer Lisans 

Programları İçin 

Önlisans Programları 

İçin 

Geçerlik 

Süresi 

SAT 

Matematik testinden en 

az 600 puan almak 

koşuluyla; En az 

1100/1600 ya da en az 

1400/2400 (writing 

dahil) 

Matematik testinden en 

az 400 puan almak 

koşuluyla; En az 

900/1600 ya da en az 

1100/2400 (writing 

dahil) 

Matematik testinden en 

az 200 puan almak 

koşuluyla; En az 

600/1600 ya da en az 

900/2400 (writing dahil) 

2 yıl 

GCE (A Level 

Sınavı) 

Matematik alanında A 

puanı almak koşuluyla, 

Fen alanlarının (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) en az 

ikisinden A seviyesi 

puanı almak 

Sayısal alanlar için: 

Matematik ve Fen 

alanlarının (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) en az 

birinden A puanı almak 

koşuluyla toplamda en az 

3 alanda A seviyesi 

puanı almak. 

 

Diğer alanlar için: Biri 

matematik alanında 

olmak üzere toplamda 3 

alanda A seviyesi puanı 

almak. 

Sayısal alanlar için: 

Matematik ve Fen 

alanlarının (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) en az 

birinden A puanı almak 

koşuluyla diğer 

alanlardan en az B 

seviyesi puanı almak. 

 

Diğer alanlar için: 

Matematik alanında A 

almak koşuluyla diğer 

alanlardan en az B 

seviyesi puanı almak. 

Süresiz 

ACT 

Matematik (Math), Fen 

(Science Reasoning) ve 

toplam (Composite) 

puan türlerinin her 

birinden en az 25'er 

puan 

Matematik (Math), Fen 

(Science Reasoning) ve 

toplam (Composite) puan 

türlerinin her birinden en 

az 22'şer puan. 

Matematik (Math), Fen 

(Science Reasoning) ve 

toplam (Composite) 

puan türlerinin her 

birinden en az 20'şer 

puan, 

2 yıl 

ABITUR En fazla 2 puan En fazla 3 puan En fazla 3.5 puan Süresiz 

MATURA En fazla 2 puan En fazla 3 puan En fazla 3.5 puan Süresiz 

Uluslararası 

Bakalorya 

Fen Bilimleri ve 

Matematik alanlarının 

her birinden en az 5 

puan almak koşuluyla 

toplamda diploma notu 

30 ve üstü 

Fen ve Mühendislik 

alanları için; Fen 

Bilimleri ve Matematik 

alanlarının her birinden 

en az 4 puan almak 

koşuluyla toplamda 

diploma notu 26 ve üstü 

 

Sosyal alanlar için; Dil 

ve Edebiyat Çalışmaları 

ile Matematik alanlarının 

her birinden en az 4 puan 

almak koşuluyla 

toplamda diploma notu 

26 ve üstü 

Toplamda diploma notu 

24 ve üstü 
Süresiz 

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

Devlet Sınavı 

(TQDK) 

700 üzerinden en az 600 

puan almış olmak. 

700 üzerinden en az 500 

puan almış olmak. 

700 üzerinden en az 400 

puan almış olmak. 
2 yıl 

Kırgızistan 

Ulusal Üniversite Giriş 

Sınavından (ORT) 250 

üzerinden en az 205 

puan almış olmak. 

Ulusal Üniversite Giriş 

Sınavından (ORT) 250 

üzerinden en az 160 puan 

almış olmak. 

Ulusal Üniversite Giriş 

Sınavından (ORT) 250 

üzerinden en az 130 

puan almış olmak. 

2 yıl 

Kazakistan 
Ulusal Üniversite Giriş 

Testinin (ENT), 

Ulusal Üniversite Giriş 

Testinin (ENT), 

Ulusal Üniversite Giriş 

Testinin (ENT), 
2 yıl 



başvurulan programla 

ilgili dalda 2’si seçmeli 

konu olmak 

üzere toplam 5 dersten 

(alandan)  140 

üzerinden toplam en az 

120 puan almış olmak 

 

başvurulan programla 

ilgili dalda 2’si seçmeli 

konu olmak üzere toplam 

5 dersten (alandan)  140 

üzerinden toplam en az 

85 puan almış olmak 

 

başvurulan programla 

ilgili dalda 2’si seçmeli 

konu olmak üzere 

toplam 5 dersten 

(alandan)  140 

üzerinden toplam en az 

70 puan almış olmak 

 

Özbekistan 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 4 

 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Süresiz 

Türkmenistan 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 4 

 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Süresiz 

Tacikistan 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 4 

 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Attestat o Srednem 

Obrazovanji (Certificate 

of General 

Secondary Education) 

5 üzerinden en az 3 

 

Süresiz 

Arnavutluk 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura)  

10 üzerinden en az 8 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura)  

10 üzerinden en az 6 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura)  

10 üzerinden en az 5 

Süresiz 

Makedonya 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura) sınavından 5 

üzerinden en az 4 puan 

almış olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura) sınavından 5 

üzerinden en az 3 puan 

almış olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura) sınavından 5 

üzerinden en az 2 puan 

almış olmak.  

 

Süresiz 

Libya 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 80 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 70 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda 

en az  

% 50 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Süresiz 

Filistin 
Tawjihi sınavından %80 

Diploma notu 

Tawjihi sınavından %70 

Diploma notu 

Tawjihi sınavından %50 

Diploma notu 
Süresiz 

Bulgaristan 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 80 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda en 

az % 70 başarı 

ortalamasına sahip olmak 

Merkezi Lise Bitirme 

Sınavında başvurulan 

programla ilgili dalda 

en az % 50 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak 

Süresiz 

İran 

Diplome Dabiristan 

veya Diplome Fanni 

Diplome Dabiristan veya 

Diplome Fanni Herfei 20 

üzerinden en az 12 

Diplome Dabiristan 

veya Diplome Fanni Süresiz 



Herfei 20 üzerinden en 

az 15 

 

Herfei 20 üzerinden en 

az 10 

Somali 

Secondary School 

Leaving Certificate %80 

Diploma notu 

Secondary School 

Leaving Certificate %70 

Diploma notu 

Secondary School 

Leaving Certificate %50 

Diploma notu 

Süresiz 

Irak 
Al-Edadiyah %80 

Diploma notu 

Al-Edadiyah %70 

Diploma notu 

Al-Edadiyah %50 

Diploma notu 
Süresiz 

Yunanistan 

Apolitírio Enaíou 

Lykeíou 20 üzerinden 

15 

Apolitírio Enaíou 

Lykeíou 20 üzerinden 12 

Apolitírio Enaíou 

Lykeíou 20 üzerinden 

10 

Süresiz 

Rusya 

Federasyonu 

 Russian National Final 

School Exam – EGE  

sınavından ; Matematik  

ve Fen Bilimleri (Fizik, 

Kimya, Biyoloji) 

alanlarından en az %80 

başarı ortalamasına 

sahip olmak.  

 

 

Russian National Final 

School Exam – EGE  

sınavından ;  

Mühendislik Fakültesi, 

Mimarlık Fakültesi ve 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Fen Bilimleri 

Programları için; 

Matematik  ve Fen 

Bilimleri (Fizik, Kimya, 

Biyoloji) alanlarından en 

az %70 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.   

Diğer lisans programları 

için  en az ikisi 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, üç 

konudan en az %70 

başarı ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Russian National Final 

School Exam – EGE  

sınavından ;  

en az iki konudan en az 

%50 başarı ortalamasına 

sahip olmak.  

 

2 yıl  

 

 

 

 

Mısır 

Thanaweya Amma %80 

Diploma notu 

 

Thanaweya Amma %70 

Diploma notu 

Thanaweya Amma %50 

Diploma notu Süresiz 

Endonezya 

İjazah Sekolah 

Menengah Atas 

(Certificate of 

Secondary School 

Education) %80 

Diploma notu  

İjazah Sekolah 

Menengah Atas 

(Certificate of Secondary 

School Education) %70 

Diploma notu 

İjazah Sekolah 

Menengah Atas 

(Certificate of 

Secondary School 

Education) %50 

Diploma notu 

Süresiz 

Fas 

Baccalaureat de 

l'Enseignement 

Secondaire 20 üzerinden 

15 

Baccalaureat de 

l'Enseignement 

Secondaire 20 üzerinden 

12 

Baccalaureat de 

l'Enseignement 

Secondaire 20 

üzerinden 10 

Süresiz 

Ürdün 
Tawjihi %80 Diploma 

notu 

Tawjihi %70 Diploma 

notu 

Tawjihi %50 Diploma 

notu 
Süresiz 

Etiyopya 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination %80 

Diploma notu 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination %70 

Diploma notu 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination %50 

Diploma notu 

Süresiz 

Yemen 

İhtibar Vizari Sanevi 

Exam %80 Diploma 

notu  

İhtibar Vizari Sanevi 

Exam %70 Diploma notu 

İhtibar Vizari Sanevi 

Exam %50 Diploma 

notu 

Süresiz 

     



  Çin Halk 

Cumhuriyeti 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(Gaokao) başvurulan 

programın puan türünde 

750 üzerinden en az 550 

puan almış olmak veya 

12 yıllık lise 

diplomasında (Senior 

Secondary School 

Certificate) notu en az 

% 80 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Üniversite Giriş 

Sınavında (Gaokao) 

başvurulan programın 

puan türünde 750 

üzerinden en az 450 puan 

almış olmak veya 12 

yıllık lise diplomasında 

(Senior Secondary 

School Certificate) notu 

en az % 70 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(Gaokao) başvurulan 

programın puan türünde 

750 üzerinden en az 350 

puan almış olmak veya 

12 yıllık lise 

diplomasında (Senior 

Secondary School 

Certificate) notu en az 

% 50 başarı 

ortalamasına sahip 

olmak.  

 

2 yıl 

Sudan 
Tawjihiyya %80 

Diploma notu 

Tawjihiyya %70 

Diploma notu 

Tawjihiyya %50 

Diploma notu 
Süresiz 

Kosova 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithshme – 

gjimnazin’den 5 

üzerinden en az 4.0 

puan almış olmak.  

 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithshme – 

gjimnazin’den 5 

üzerinden en az 3.5 puan 

almış olmak.  

 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithshme – 

gjimnazin’den 5 

üzerinden en az 3.0 

puan almış olmak.  

 

Süresiz 

Moğolistan 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(KONKURS) 

başvurulan programla 

ilgili dört alanın her 

birinden 800 üzerinden 

en az 660 puan almış 

olmak. 

 

Merkezi Üniversite Giriş 

Sınavında (KONKURS) 

başvurulan programla 

ilgili dört alanın her 

birinden 800 üzerinden 

en az 600 puan almış 

olmak. 

 

Merkezi Üniversite 

Giriş Sınavında 

(KONKURS)  

başvurulan programla 

ilgili dört alanın her 

birinden 800 üzerinden 

en az 500 puan almış 

olmak. 

 

2 yıl 

Afganistan 

Kankor sınavından ilgili 

yılın maksimum 

puanının minimum 

%80’ını almış olmak 

 

Kankor sınavından ilgili 

yılın maksimum 

puanının minimum 

%70’ını almış olmak 

 

Kankor sınavından ilgili 

yılın maksimum 

puanının minimum 

%50’ini almış olmak 

 

2 yıl 

West African 

Examination 

Council (WAEC 

– SSCE) veya 

West African 

Senior School 

Certificate 

Examination 

(WASSCE) 

 

 “West African 

Examination Council– 

(International) Senior 

School Certificate 

Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavının en az 

3’ü başvurulan 

programla ilgili olmak 

üzere, 5 dersten 

(alandan) toplam en 

fazla 12 puan almış 

olmak veya Senior 

School Certificate 

sınavının en az 3’ü 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, 5 

dersten (alandan) 

toplam en fazla 10 puan 

almış olmak.  

 

“West African 

Examination Council– 

(International) Senior 

School Certificate 

Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavının, en az 

3’ü başvurulan 

programla ilgili olmak 

üzere, 5 dersten 

(alandan)  toplam en 

fazla 15 puan almış 

olmak veya Senior 

School Certificate 

sınavının en az 3’ü 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, 5 

dersten (alandan)  toplam 

en fazla 11 puan almış 

olmak. 

 

“West African 

Examination Council– 

(International) Senior 

School Certificate 

Examination (WAEC – 

SSCE)” sınavının, en az 

3’ü başvurulan 

programla ilgili olmak 

üzere, 5 dersten 

(alandan)  toplam en 

fazla 25 puan almış 

olmak veya Senior 

School Certificate 

sınavının en az 3’ü 

başvurulan programla 

ilgili olmak üzere, 5 

dersten (alandan)  

toplam en fazla 20 puan 

almış olmak. 

 

Süresiz 



 

 

Enrollment  

 

Article 11- (1) Students are enrolled by International Relations Unit. 

(2) Documents required for enrollment are as follows: 

 

a) Original "equivalence certificate" to be obtained from the Ministry of National Education, which shows 

that the high school diploma is equivalent to the diplomas from Turkish high schools, 

b) Original high school diploma and 3 (three) copies of the diploma translated in Turkish and approved by 

Turkish Embassy or Consulate, 

c) Original Transcript and 3 (three) copies of the transcript translated in Turkish and approved by Turkish 

Embassy or Consulate, 

d) Original exam result document and a copy of the document translated in Turkish and approved by 

Turkish Embassy or Consulate, 

e) A copy of the page(s) showing identification information in the official ID or passport approved by 

Turkish Embassy or Consulate, 

f) Bank receipt showing that tuition fees have been paid, 

g) 2 (two) headshot photos 

h) Student visa to be obtained from Turkish Embassy, 

i) Turkish proficiency certificate for departments / programs whose language of instruction is Turkish (C1-

Level), 

j) Both Turkish and other language proficiency documents for departments / programs whose language of 

instruction is partially Turkish and other languages (English and Arabic), 

k) Certificate of identity register copy for dual citizens (Turkish and other) (the copy can be obtained from 

civil registry office), 

l) A document showing financial assurence ( This is a document showing that the candidate has income 

that can cover their own living expenses. The university does not mediate and provide scholarships or 

financial support to students from abroad.), 

(3) Enrollments are made between the dates specified in the yearly academic calender. 



Appx 1 Required Exam Results for Kocaeli University International Students Admission 

Exam / 

Diploma 

Faculties of 

Medicine and 

Dentistry 

Other BA Programs Associate Degree 

Programs 

Validity  

SAT 

A minimum score of 

1100 out of 1600, OR 

a minimum score of 

1400 out of 2400 

(Writing included) 

with a minimum 

“Math” score of 600. 

A minimum score of 

900 out of 1600, OR a 

minimum score of 

1100 out of 2400 

(Writing included) 

with a minimum 

“Math” score of 400. 

A minimum score of 

600 out of 1600, OR a 

minimum score of 900 

out of 2400 (Writing 

included) with a 

minimum “Math” 

score of 200. 

 

 

 

 

2 years 

GCE (A 

Level 

Qualification) 

A minimum of 2 A 

levels from Science 

(Physics, Chemistry, 

Biology) 

Departments, with a 

minimum of A level 

from “Math” 

For Quantitative 

Departments: A 

minimum of total three 

A Levels, with a 

minimum of one A 

level from Science 

(Physics, Chemistry, 

Biology) Departments 

For other departments: 

A minimum of total 3 

A levels, one of which 

shall be “Math” 

For Quantitative 

Departments: A 

minimum of B Levels 

from other 

departments, with a 

minimum of one A 

level from Science 

(Physics, Chemistry, 

Biology) Departments 

For other departments: 

A minimum of B 

levels from other 

departments, with a 

minimum of A level 

from “Math” 

 

 

 

 

Valid 

Indefinitely 

ACT 

A minimum score of 

25 from each section 

(Math, Science 

Reasoning and 

Composite) 

A minimum score of 

22 from each section 

(Math, Science 

Reasoning and 

Composite) 

A minimum score of 

20 from each section 

(Math, Science 

Reasoning and 

Composite) 

 

 

2 years 

ABITUR 
Maximum 2 pts Maximum 3 pts Maximum 3.5 pts Valid 

Indefinitely 

MATURA 
Maximum 2 pts Maximum 3 pts Maximum 3.5 pts Valid 

Indefinitely 

International 

Baccalaureat

e (IB) 

A diploma of IB with 

a min. total score of 

30 and more, with a 

min. of 5 from each 

of Science and Math 

departments 

For Science and 

Engineering 

Departments: A 

diploma of IB with a 

min. total score of 26 

and more, with a min. 

of 4 from each of 

Science and Math 

departments 

For Social 

Departments: A 

diploma of IB with a 

min. total score of 26 

and more, with a min. 

of 4 from each of 

Literature Studies and 

Math departments 

A diploma of IB with a 

min. total score of 24 

and more 

 

 

 

 

 

Valid 

Indefinitely 

 

The Republic 

of Azerbaijan 

A minimum score of 

600 out of 700 in the 

A minimum score of 

500 out of 700 in the 

A minimum score of 

400 out of 700 in the 

 

 



State 

Examination 

(TQDK) 

university entrance 

examination 

of Azerbaijan 

(TQDK) 

university entrance 

examination 

of Azerbaijan (TQDK) 

university entrance 

examination 

of Azerbaijan (TQDK) 

2 years 

Kyrgyzstan 

A minimum score of 

205 out of 250 in the 

National University 

Entrance 

Examination (ORT). 

A minimum score of 

160 out of 250 in the 

National University 

Entrance 

Examination (ORT). 

A minimum score of 

130 out of 250 in the 

National University 

Entrance 

Examination (ORT). 

 

 

2 years 

Kazakhstan 

A minimum total 

score of 120 out of 

140 in 

five subjects 

including 2 optional 

subjects relevant to 

the program applied 

for in the Unified 

National Testing 

(ENT) 

A minimum total score 

of 85 out of 140 in 

five subjects including 

2 optional subjects 

relevant to the 

program applied 

for in the Unified 

National Testing 

(ENT) 

A minimum total score 

of 70 out of 140 in 

five subjects including 

2 optional subjects 

relevant to the 

program applied 

for in the Unified 

National Testing 

(ENT) 

 

 

 

 

2 years 

Uzbekistan 

A minimum of 4 out 

of 5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of 

General Secondary 

Education) 

A minimum of 3 out of 

5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of General 

Secondary Education) 

A minimum of 3 out of 

5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of General 

Secondary Education) 

 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Turkmenista

n 

A minimum of 4 out 

of 5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of 

General Secondary 

Education) 

A minimum of 3 out of 

5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of General 

Secondary Education) 

A minimum of 3 out of 

5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of General 

Secondary Education) 

 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Tajikistan 

A minimum of 4 out 

of 5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of 

General Secondary 

Education) 

A minimum of 3 out of 

5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of General 

Secondary Education) 

A minimum of 3 out of 

5 from Attestat o 

Srednem Obrazovanji 

(Certificate of General 

Secondary Education) 

 

 

Valid 

Indefinitely 

 

 

 

 

 

Albania 

General Secondary 

Education Certificate 

(Matura) with a 

minimum score of 8 

out of 10 

General Secondary 

Education Certificate 

(Matura) with a 

minimum score of 6 

out of 10 

General Secondary 

Education Certificate 

(Matura) with a 

minimum score 

of 5 out of 10 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Macedonia 

General Secondary 

Education Certificate 

(Matura) with a 

minimum score of 4 

out of 5 

General Secondary 

Education Certificate 

(Matura) with a 

minimum score of 3 

out of 5 

General Secondary 

Education Certificate 

(Matura) with a 

minimum score of 2 

out of 5 

 

Valid 

Indefinitely 

Palestine 

A minimum diploma  

score of 80 % in 

Tawjihi Examination 

A minimum diploma  

score of 70 % in 

Tawjihi Examination 

A minimum diploma  

score of 50 % in 

Tawjihi Examination 

 

Valid 

Indefinitely 



Bulgaria 

A minimum 

graduation score of 

80 % in General 

Secondary Education 

Certificate in the 

relevant field applied 

for 

A minimum 

graduation score of 70 

% in General 

Secondary Education 

Certificate in the 

relevant field applied 

for 

A minimum 

graduation score of 50 

% in General 

Secondary Education 

Certificate in the 

relevant field applied 

for 

 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Iran 

A minimum average 

score of 15 out of 20 

in Diplome 

Dabiristan or 

Diplome Fanni Herfei 

A minimum average 

score of 12 out of 20 

in Diplome Dabiristan 

or Diplome Fanni 

Herfei 

A minimum average 

score of 10 out of 20 

in Diplome Dabiristan 

or Diplome Fanni 

Herfei 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Somali 

A minimum diploma 

score of 80 % in 

Secondary School 

Leaving Certificate 

A minimum diploma 

score of 70 % in 

Secondary School 

Leaving Certificate 

A minimum diploma 

score of 50 % in 

Secondary School 

Leaving Certificate 

 

Valid 

Indefinitely 

Iraq 

A minimum diploma 

score of 80 % in Al-

Edadiyah 

A minimum diploma 

score of 70 % in Al-

Edadiyah 

A minimum diploma 

score of 50 % in Al-

Edadiyah 

 

Valid 

Indefinitely 

Greece 

A minimum score of 

15 out of 20 in 

Apolitirio Enaiou 

Lykeiou 

A minimum score of 

12 out of 20 in 

Apolitirio Enaiou 

Lykeiou 

A minimum score of 

10 out of 20 in 

Apolitirio Enaiou 

Lykeiou 

 

Valid 

Indefinitely 

Russian 

Federation 

 

A minimum average 

of 90% in Russian 

National Final School 

Exam – EGE in Math 

and Natural Sciences 

departments (Physics, 

Chemistry, and 

Biology) 

A minimum average of 

70% in Russian 

National Final School 

Exam – EGE in Math 

and Natural Sciences 

departments (Physics, 

Chemistry, and 

Biology) for the 

Faculty of 

Engineering, Faculty 

of Architecture and 

Natural Sciences 

departments (Physics, 

Chemistry and 

Biology) in Faculty of 

Arts and Sciences. 

For other BA 

programs, a minimum 

average of 70 in three 

subjects with at least 

two subjects relevant 

to the program applied 

for 

A minimum average of 

50 % in three subjects 

in Russian National 

Final School Exam – 

EGE 

 

 

 

 

 

 

2 years 

Egypt 

A minimum diploma 

score of 80% in 

Thanaweya Amma 

A minimum diploma 

score of 70% in 

Thanaweya Amma 

A minimum diploma 

score of 50% in 

Thanaweya Amma 

 

Valid 

Indefinitely 

Indonesia 

A minimum diploma 

score of 80% in 

İjazah Sekolah 

Menengah Atas 

(Certificate of 

A minimum diploma 

score of 70% in İjazah 

Sekolah Menengah 

Atas (Certificate of 

Secondary School 

Education) 

A minimum diploma 

score of 50% in İjazah 

Sekolah Menengah 

Atas (Certificate of 

Secondary School 

Education) 

 

 

Valid 

Indefinitely 



Secondary School 

Education) 

Morocco 

A minimum score of 

15 out of 20 in 

Baccalaureat de 

l’Enseignement 

Secondaire 

A minimum score of 

12 out of 20 in 

Baccalaureat de 

l’Enseignement 

Secondaire 

A minimum score of 

10 out of 20 in 

Baccalaureat de 

l’Enseignement 

Secondaire 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Jordan 

A minimum diploma 

score of 80% in 

Tawjihi 

A minimum diploma 

score of 70% in 

Tawjihi 

A minimum diploma 

score of 50% in 

Tawjihi 

 

Valid 

Indefinitely 

Ethiopia 

A minimum diploma 

score of 80% in 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination 

A minimum diploma 

score of 70% in 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination 

A minimum diploma 

score of 50% in 

Ethiopian Higher 

Education Entrance 

Examination 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Yemen 

A minimum diploma 

score of 80% in 

İhtibar Vizari Sanevi 

Exam 

A minimum diploma 

score of 70% in İhtibar 

Vizari Sanevi Exam 

A minimum diploma 

score of 50% in İhtibar 

Vizari Sanevi Exam 

 

Valid 

Indefinitely 

People’s 

Republic of 

China 

A minimum 

University Entrance 

Examination 

(Gaokao) score of 

550 out of 750 in the 

stream related to the 

program applied for, 

or a minimum score 

of 90 % in the 12 

grade Senior 

Secondary School 

Certificate. 

A minimum 

University Entrance 

Examination (Gaokao) 

score of 450 out of 750 

in the stream related to 

the program applied 

for, or a minimum 

score of 70 % in the 12 

grade Senior 

Secondary School 

Certificate. 

A minimum 

University Entrance 

Examination (Gaokao) 

score of 350 out of 750 

in the stream related to 

the program applied 

for, or a minimum 

score of 50 % in the 12 

grade Senior 

Secondary School 

Certificate. 

 

2 years 

Sudan 

A minimum diploma 

score of 80% in 

Tawjihiyya 

A minimum diploma 

score of 70% in 

Tawjihiyya 

A minimum diploma 

score of 50% in 

Tawjihiyya 

Valid 

Indefinitely 

Kosovo 

A minimum score of 

4.0 out of 5 in 

Diplome per kryerjen 

e shkolles se mesme 

te pergjithsme- 

gjimnazin 

A minimum score of 

3.5 out of 5 in 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithsme- gjimnazin 

A minimum score of 

3.0 out of 5 in 

Diplome per kryerjen e 

shkolles se mesme te 

pergjithsme- gjimnazin 

 

 

Valid 

Indefinitely 

Mongolia 

A minimum score of 

at least 660 out of 

800 in the National 

University 

Entrance 

Examination 

(KONKURS) in each 

of the four areas 

related to the 

program 

applied for. 

A minimum score of at 

least 600 out of 800 in 

the National 

University 

Entrance Examination 

(KONKURS) in each 

of the four areas 

related to the program 

applied for. 

A minimum score of at 

least 500 out of 800 in 

the National 

University 

Entrance Examination 

(KONKURS) in each 

of the four areas 

related to the program 

applied for. 

 

 

2 years 

Afghanistan 
Having obtained the 

minimum %90 

Having obtained the 

minimum %70 percent 

Having obtained the 

minimum %50 percent 

 

2 years 



percent of the 

maximum score in 

Kankor exam in the 

application year. 

of the maximum score 

in 

Kankor exam in the 

application year. 

of the maximum score 

in 

Kankor exam in the 

application year. 

West African 

Examination 

Council 

(WAEC – 

SSCE) or 

West African 

Senior School 

Certificate 

Examination 

(WASSCE) 

A maximum total 

score of 12 from 5 

courses(fields), 

minimum 3 of which 

should be relevant to 

the field applied for 

in “West African 

Examination 

Council- 

(International) 

(WAEC – SSCE), or 

a maximum total 

score of 10 from 5 

courses(fields), 

minimum 3 of which 

should be relevant to 

the field applied for 

in Senior School 

Certificate 

Examination 

 

A maximum total 

score of 15 from 5 

courses(fields), 

minimum 3 of which 

should be relevant to 

the field applied for in 

“West African 

Examination Council- 

(International) (WAEC 

– SSCE), or a 

maximum total score 

of 11 from 5 

courses(fields), 

minimum 3 of which 

should be relevant to 

the field applied for in 

Senior School 

Certificate 

Examination 

 

A maximum total 

score of 25 from 5 

courses(fields), 

minimum 3 of which 

should be relevant to 

the field applied for in 

“West African 

Examination Council- 

(International) (WAEC 

– SSCE), or a 

maximum total score 

of 20 from 5 

courses(fields), 

minimum 3 of which 

should be relevant to 

the field applied for in 

Senior School 

Certificate 

Examination 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

Indefinitely 

 


