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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BAŞARI ŞARTLARI 
 
Adaylar 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki tabloda belirtilen başarı şartlarından en 

az birini sağlamış olması gereklidir. 

S.N
O 

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ BAŞARI ŞARTI 

1 SAT I sınavı En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak. 

3 Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları 
Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not 

ortalaması en az 80 olmak. 

4 Uluslararası Bakalorya diploması Diploma notu en az 28  olmak. 

5 ABITUR sınavı En az 4 puan almak. 

6 ACT (American College Test) sınavı  
Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan 

olarak en az 21 puan almak. 

7 
Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat 

Libanais) sınavı 

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en 

az 65 olmak. 

8 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite 

giriş sınavı (Gaokao)  

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 

puan almak. 

9 
Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya 

(Baccalaureate) sınavı  

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik  

Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 

puan almak. 

11 
 Libya’da  yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya 

(Baccalaureate) sınavı 

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik 

Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 

puan almak.                 

12 
Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından 

kabul edilecek diğer sınavlar 
Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek 

13 Orta öğretim puanı ile gelen adaylar Tam notun en az % 60 ına sahip olmak 

 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) Başvuru Formu,  
2) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylanmış sureti, 
3) Türkçe düzeyini gösterir belge, (TÖMER veya diğer yetkili birimlerden alınacak belge, 

Üniversitemizde Türkçe düzeyini belirleyen sınav yapılmamaktadır.) 
4) Lise diplomasının onaylı sureti, 
5) Pasaportun onaylı fotokopisi 
 
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 
 
Bütün başvurular form dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte 29 Haziran  – 06 Temmuz 2015 

tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru formu ve evraklar 
tamamlanmış olarak “Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 29000 Gümüşhane ” 
adresine posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ 
 
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Gümüşhane 

Üniversitesi’nin yetkisindedir. Gümüşhane Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta 
serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Eksik 
belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Yerleştirme kurulan yabancı uyruklu öğrenci 
yerleştirme komisyonu tarafından yapılır.  

Yerleştirme Şekli : Müracaat edilen puanlar komisyon tarafından ortak bir puana dönüştürülerek 
büyük puandan başlanarak tercihe göre yerleştirme yapılır. 

Başvuruların değerlendirilme sonuçları 16 Temmuz 2015 tarihinde üniversitemizin 
http://oidb.gumushane.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

 


