İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ön lisans
ve lisans programlarına uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne ön lisans ve lisans
programlarına uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, başvuru koşulları,
sınav, tercih işlemleri ile değerlendirme esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
b) Program: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunulan
akademik faaliyeti,
c) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü’nü,
d) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu’nu,
e) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ni,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Genel Şartlar, Başvuru ve Değerlendirme
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversite programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci sayıları,
Üniversite Senatosu’nun önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır,
Yükseköğretim Kurumunun onayı ile kesinleşir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve
Üniversitenin resmi internet sayfasında yayınlanır.
(2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek programların kontenjanına başvuru olmaması
veya kontenjanın dolmaması halinde; Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık hariç başvuru olmayan
veya dolmayan programların kontenjanları Senato kararıyla diğer programların kontenjanlarına
eklenebilir. Ancak kayıt yaptıracak aday sayısı, toplam kontenjanı geçemez.
(3) Üniversite, ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
Genel Şartlar
MADDE 6 – (1) Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul
edeceğini ilan ettiği ön lisans ve lisans programlarına lise son sınıfta ya da mezun durumda
bulunan adaylar başvurabilir.
(2) İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne uluslararası öğrenci olarak başvuran
adaylarda aşağıda belirtilen koşullar aranır:
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını
kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart 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
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incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
d) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
e) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
f) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise)
tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların,
başvurularının kabul edilmesine,
(3) Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilemez;
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar, KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL belgesine sahip olanlarla 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolejlere ve
liselere kayıt yaptırarak eğitim alan ve GCE AL belgesine sahip olan veya sahip olacaklar
hariç),
b) Bu maddenin 2’nci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C.
olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar /ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç),
c) Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL belgesine sahip olanlarla 2005-2010 yılları arasında diğer
ülkelerdeki kolejlere ve liselere kayıt yaptırarak eğitim alan ve GCE AL belgesine sahip olan
veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler 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, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından ilan edilmiş tarihler arasında web sayfasında açılan online
başvuru formu doldurularak yada bizzat yapılır.
(2) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
(3) Başvuru koşullarını taşımayan ve başvuru belgelerini belirtilen tarihler içinde
tamamlayamayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.
(4) Başvuru esnasında Üniversiteye sunduğu bilgi ve belgelerde usulsüzlük veya
tutarsızlık olduğu tespit edilen adayların, kabul/kayıt işlemleri yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(5) Başvuru için aranan asgari belgeler aşağıda verilmiştir;
a) Aday tarafından online olarak doldurulmuş Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu,
b) Lise diplomasının kopyası (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan
öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi) ,
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir resmi not döküm belgesi
(transkript) ile Türkçe veya İngilizce tercümesi,
d) 1 adet vesikalık fotoğraf (kişiyi kolayca tanıtacak şekilde, son 6 ay içinde çekilmiş
olmalıdır),
e) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,
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f) Adayların ulusal ve uluslararası lise bitirme sınavları, diplomaları ve giriş
sınavlarından birinin sonuç belgesi EKg) Adayların İngilizce dil yeterliklerine ilişkin belge EK-2 (varsa),
h) Adayların Türkçe dil yeterliklerine ilişkin belge (varsa),
i) Referans mektubu (varsa),
(6) Başvuru belgelerinin geçerlilik süreleri aşağıdaki gibidir;
a) Adayların başvurularının değerlendirilmesinde lise değerlendirme sınavları
statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik
sürelerinde bir sınırlama yoktur
b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri
iki yıl ile sınırlıdır.
c) Yabancı dil seviyesini tespit amacına yönelik yapılan sınavlardan TOEFL, YDS vs.
sınavlarının geçerlilikleri iki yıl ile sınırlıdır.
Değerlendirme
MADDE 8 – (1) Ulusal veya uluslararası sınavlar için kabul edilecek asgari puanlar ve
asgari lise diploma not ortalamaları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Ulusal veya
uluslararası sınavların geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren iki yıldır. Adaylar, Rektörlük
tarafından kurulmuş olan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komisyonu”
tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komisyonu gerekli gördüğünde adaylarla mülakat
yapabilir veya sınava alabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için başvuran adaylar
ayrıca ilgili yetenek sınavına alınır. Değerlendirme komisyonu her aday için tercih ettiği
bölümlerden hangilerine kabul edildiğini veya edilmediğini belirler.
(2) Başvuru şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
Üniversite dolmayan kontenjanları başka programlara aktarabilir. Üniversite kontenjanları
doldurup doldurmamakta serbesttir.
(3) Başvuru için geçerli olan sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar
ekli listede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer
başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların
değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır.
(5) Değerlendirme Komisyonun hazırladığı öneri Üniversite Yönetim Kurulunun onayı
ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için Rektörlük
tarafından resmi şartlı kabul yazısı gönderilir.
(6) Türkçe programlarına yerleştirilen öğrencilerin Türkçe düzeyi ile İngilizce
yürütülmekte olan programlara yerleştirilen öğrencilerin İngilizce düzeyi, Üniversitenin
düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir dil
sınavının (TOEFL, FCE, TOEIC, TÖMER) sonucuna göre belirlenir.
(7) Dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık sınıfına alınır. Bu
süre sonunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlar.
Başarısız olanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların Üniversite
ile ilişkileri kesilir.
(8) Anadili Türkçe olmayıp, lise öğreniminin tamamını veya en az üç yılını Türkiye’deki
Türk okullarında tamamlayan uluslararası öğrenciler Türkçe yeterliklerini belgelemekten
muaftırlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sonuçların Duyurulması, Kayıt İşlemleri, Öğretim Dili, Türkçe Yeterlilik, Yabancı Dil
Yeterlilik, Ücretler ve Burs Olanakları
Sonuçların Duyurulması
MADDE 9 – (1) Başvuru sonuçları adayların başvuru sırasında beyan ettikleri posta
adreslerine bildirilir. Başvurusu kabul edilen adaylara İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
tarafından şartlı “kabul mektubu” gönderilir.
(2) Kesin kayıtlar Üniversitenin UİÖ ofisinin web sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır.
Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanlar adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
Kayıt İşlemleri
MADDE 10 – (1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde, tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge
sunan öğrencilerin, kayıtları ile ilgili yapılan işlemler, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
(3) Kayıt için gerekli olan evraklarını taahhüt edilen tarihte Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin ilgili Meslek Yüksekokulu /Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile kayıtları silinir.
(4) Üniversiteye kaydı uygun görülen uluslararası öğrenci adaylarının şartlı “kabul
mektubu” ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki T.C. temsilciliklerinden vize
almaları gerekir. Öğrencinin vizesi alması gerekmeyen durumlar hariç, tüm uluslararası öğrenci
adayları öğrenci vizesi almak zorundadırlar.
(5) Kesin kayıt sırasında adayların bizzat bulunmaları veya noter onaylı vekâletname
sunulması zorunludur.
(6) Kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi
zorunludur.
a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçilik / Başkonsolosluk
tarafından veya Türkiye’de bulunan Noter tarafından onaylanmış Türkçe veya İngilizce
çevirisi,
b) Lise diplomasının Yurtdışından alınmış olması durumunda ülkelerindeki T.C.
Büyükelçilik / Başkonsolosluk tarafından veya T. C. Türkiye’deki noter onaylı Millî Eğitim
Bakanlığından alınmış Denklik Belgesi1,
c) Transkript2 aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçilik / Başkonsolosluk tarafından
veya Türkiye’deki Noterliklerce onaylanmış Türkçe veya İngilizce çevirisi,
d) Sınav Sonuç Belgelerinin asılları ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçilik /
Başkonsolosluk tarafından veya Türkiye’de bulunan Noter tarafından onaylanmış Türkçe veya
İngilizce çevirisi EK-1,
e) Yabancı dil yeterliklerini gösteren belgenin aslı (varsa) EK -2,
f) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin
bulunduğu sayfanın kopyası,
g) 6 adet vesikalık güncel fotoğraf,
h) Öğrenim ücreti ödeme dekontu,
i) Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu adaylar için ikamet tezkeresinin kopyası,
j) Yurt dışından gelerek Türkiye’de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin kayıt
olduktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları öğrenim amaçlı oturum belgesi
(ikamet Tezkeresi)’nin fotokopisi.

Diplomanın Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belge.
Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış
belge.
1

2
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Öğretim Dili
MADDE 11 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir.
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda Türkçe düzeyi yeterli olanlar ön lisans veya
lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
(3) Öğretim dili İngilizce olan programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık programı
uygulanır. Ancak EK-2’de belirtilen İngilizce dil yeterlilik sınav sonuç belgesi olan adaylar
hazırlıktan muaf tutulur.
Türkçe Yeterlilik
MADDE 12 – (1) Öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuran öğrencilerin, Türkçe
yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur.
(2) TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu
olan YÖS sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlilik sınavlarından lisans programları için
C1 düzeyinde veya üzeri puan alan, ön lisans programları için B2 düzeyi veya üzeri puan alan
öğrenciler öğrenimlerine başlayabilir.
(3) Türkçe veya İngilizce programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe yeterlilikleri,
gerekli durumlarda üniversite tarafından yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirilebilir.
(4) Tıp Fakültesi öğrencilerinin en geç üçüncü sınıf sonunda Türkçe yeterliliklerini
belgelemeleri gerekmektedir. Bu koşulu yerine getirinceye kadar dördüncü sınıfa devam
edemezler.
(5) En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe eğitim veren kurumlarda
tamamlayanlardan Türkçe Yeterlilik Belgesi aranmaz.
(6) Türkçe programlara kaydolan öğrencilerin azami iki yıl süre sonunda kayıt
yaptırdıkları program için bu maddenin (2) fıkrasında yer alan Türkçe dil düzeyini
belgeleyememeleri halinde kayıtları silinir.
Yabancı Dil Yeterlilik
MADDE 13 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına
kayıt hakkı kazanan adayların yabancı dil bilgileri, akademik yılın başında yapılacak olan
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile ölçülür.
(2) Seviye tespit sınavı ve hazırlık sınıfına ilişkin uygulamalar, “İstanbul Sağlık ve
Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi”
hükümlerine göre yapılır.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler.
Ücretler
MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler.
Eğitim- öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Adayların, öğrenim için Türkiye'ye gelmeden önce öğrenim ücretlerini
karşılayabilecek önlemleri almaları gerekmektedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Burs Olanakları
MADDE 15 – (1) Uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyetine veya indirim
koşullarına ilişkin esaslar, Üniversite Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Sağlık Sigortası
MADDE 16 – (1) 6486 sayılı kanun uyarınca, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi
bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler, “Genel Sağlık Sigortası” talep etmeleri hâlinde
Üniversitemize ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil işlemleri için Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmak durumundadırlar. Aksi hâlde bu
kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalı
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olmaları mümkün değildir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan
yabancı uyruklu öğrenciler;
a)
Türk kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla,
b)
Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 15 gün içinde bildirmekle,
c)
Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet
tezkerelerinde yazılı sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini
belgelemek kaydıyla, mahallî emniyet makamlarından yenisini almakla,
d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara
derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
e)
Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu
değişiklikleri 48 saat içinde hem ayrıldıkları hem naklettikleri yerlerin mahallî emniyet
makamlarına bildirmekle,
yükümlüdürler.
Genel Hükümler
MADDE 18 – (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi
ile Üniversite yönetimini yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların
kayıtları yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde,
bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler
hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 19 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu ile
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin ilgili tüm yönerge ve yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu yönerge, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu
tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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EK – 1
İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi

İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi

İstanbul Sağlık ve
Teknoloji
Üniversitesi

Abitur

ACT (American College
Test) sınavından
French Baccalaureat

Eğitim dili Türkçe olan programlar için en
fazla 3,5; Eğitim dili İngilizce olan programlar
için en fazla 3,3 puan; Tıp Fakültesi için en
fazla 2,3 puan
Eğitim dili Türkçe olan programlar için en az
20, Eğitim dili İngilizce olan programlar için
en az 22, Tıp Fakültesi için en az 27 puan
12/20; Tıp Fakültesi için 14/20

Eğitim dili Türkçe olan programlar için en
fazla 3; Eğitim dili İngilizce olan programlar
için en fazla 2,5
Eğitim dili Türkçe olan programlar için AS
(Advanced Subsidiary) düzeyde 4 konuda en
az D notu ve/veya A Level (Advance Level)
GCE (A Level) Sınavı
düzeyinde 2 konudan en az D notu; Eğitim dili
Başvurulan programlarla İngilizce olan programlar için AS (Advanced
ilgili olmak üzere; AS
Subsidiary) düzeyde 4 konuda en az C notu
(Advanced Subsidiary)
ve/veya A Level (Advance Level) düzeyinde 2
düzeyde
konudan en az C notu; Tıp Fakültesi için AS
(Advanced Subsidiary) düzeyde 4 konuda en
az B notu ve/veya A Level (Advance Level)
düzeyinde 2 konudan en az B notu;
Eğitim dili Türkçe olan programlar için %70;
Matura
Eğitim dili İngilizce olan programlar için
%80; Tıp Fakültesi için %85 başarı
Eğitim dili Türkçe olan programlar için eski
SAT 1110 toplam puan (2016 yılına kadar
olan sınavlar) yeni SAT (Evidece-Based
Reading/Writing/Math) 830 toplam puan;
Eğitim dili İngilizce olan programlar için eski
SAT (Scholastic Aptitude SAT 1500 toplam puan (2016 yılına kadar
Test) sınavından en az
olan sınavlar) yeni SAT(Evidece-Based
Reading/Writing/Math 1100 toplam puan, Tıp
Fakültesi için eski SAT 1830 toplam puan ve
en az 600 matematik puanı, yeni SAT
(Evidece-Based Reading/Writing/Math 1300
toplam puan ve en az 650 matematik puanı,
Fachabitur (Tıp Fakültesi
hariç)

Uluslararası Bakalorya

en az 28 / 45; Tıp Fakültesi için en az 30 / 45,
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EK-2
ULUSAL VE ULUSLARASI YABANCI DİL SINAVLARI
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KABUL
EDİLEN İNGİLİZCE DİL YETERLİLİK SINAVLARI
Anadili İngilizce olmayan ancak eğitimlerini tamamını İngilizce alarak İngilizce
bölüm/programlara kayıt yaptıran ve aşağıdaki belgelere sahip adaylar İstanbul Sağlık ve
Teknoloji 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) İnternet Tabanlı TOEFL (IBT) 79, TWE 19
b) Certificate of Extenden Education (CEE) 2 (NQF Level) - Grades I-II
c) ACT (American College Testing) min.24l36
d) Intemational Baccalaureate (IB)(Diploma Programme) A1 ve A2 Syllabi - 2 §QF Level)
min,5l7
e) 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 İstanbul Sağlık
ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Muafiyet sınavından muaf tutulabilirler.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi – Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

8

