Ø 2021-2022 AKADEMİK YIL İÇİN BAŞVURU DÖNEMİ
15 Ocak 2021 - 30 Temmuz 2021
BAŞVURU ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Kimler Başvuru Yapabilir;
Ø Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1. Yabancı uyruklu olanlar
2. 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 belgeleyenler, (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.)
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin
/ bu durumdaki çift uyrukluların
a) 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) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına
başvuru yapabileceğine,
b) 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) başvuru yapabilmelerine,
4. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
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 olacaklar.

Kimler Başvuru Yapamaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C 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),

3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 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),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru belgeleri Türkçe dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca
Türkçe onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
Ø Başvuru Formu (Aşağıda linkte bulabilirsiniz)
Ø Mezun ise lise diploması, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge türü
Ø Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren transkriptleri (not dökümleri)
Ø Başvuru için kabul edilen uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
Ø Pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfasının kopyası
Ø Referans mektubu
Ø Niyet mektubu
Ø Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren, T.C Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’nden
alınabilecek Denklik Belgesi (Mevcut ise)
Ø İngilizce Yeterlilik Belgesi (Mevcut ise)
Ø Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından ek
belgeler talep edilebilir. Bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekir.
Ø Başvuru esnasında elektronik olarak sunulan belgelerin tamamının orijinalleri kayıt
esnasında sunulmak durumundadır.
Ø Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz
olarak istenilen süre içerisinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üniversitemize kabul edilerek ön ödemesini gerçekleştiren adayların belirtilen kayıt süreleri
içerisinde Üniversitemize kayıt olabilmesi için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi
gerekir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler üniversitede öğrenim görme hakkını
kaybeder.
1. Kimlik kartı fotokopisi
•

Türk ve / veya KKTC uyruklu ve Mavi Kart sahipleri: İki taraflı kimlik kartı fotokopisi.

•

Uluslararası Öğrenciler: Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu
sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. Şu anda geçerli bir ikamet
iznine sahip öğrencilerin ikametgâh belgesinin bir kopyasını da sunması gerekmektedir.

2. Başvuru esnasında sunulan ilgili sınav sonuç belgesinin aslı
3. Lise diplomasının aslı (İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan diplomaların,
ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri sunulmalıdır.
4. Denklik Belgesi: Denklik belgesi öğrencinin sunduğu diploma/mezuniyet belgesinin
Türk okulları tarafından verilen diploma/mezuniyet belgeleri ile denk olduğunu teyit
eden resmi bir belgedir. Denklik Belgesi yurtdışındaki en yakın Türk
konsolosluğu/Büyükelçiliklerinden
alınabilir.
Unutmayınız
ki
her
Türk
Konsolosluğu/Büyükelçiliği Denklik Belgesi verememektedir. Denklik belgenizi kendi
ülkenizde alamamanız halinde İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğü’nden temin
edebilirsiniz. Denklik reddi alan öğrenciler kayıt olamazlar, kayıtlı olanlar ise
okuma hakkını kaybederler. Denklik belgesine ilişkin kurallar ve yönetmelikler
Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.
5. Not döküm belgesinin (transkript) aslı
6. 4 adet vesikalık fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 4,5x 6 cm boyutunda,
son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş)
7. Kayıt dönemi için ödemekle yükümlü olunan ücretin ödendiğine dair bankadan alınmış
dekont
8. Başvuru esnasında sunulan dil seviye belirleme sınav sonu belgesinin aslı
(İngilizce/Türkçe)

