Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Koşulları
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
d) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların;
başvuruları kabul edilir,
Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
Adaylardan;
a) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç)
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini Türkiye veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,
başvuruları kabul edilmez.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web adresinden edinilecek.)
2. Lise diploması fotokopisi (Liseden mezun olup henüz lise diplomasını almayan adaylar için
Geçici Mezuniyet Belgesi, mezun durumunda adaylar için başvurdukları akademik yıla
başlayana kadar mezun olacaklarını gösteren resmi belge). Belgeler Türkçe değilse Türkçe
çevirileri gerekmektedir.
3. Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren Lise Müdürlüğü tarafından
onaylanmış resmi transkriptlerinin fotokopisi. (Transkript Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş
kopyası da transkripte ek olarak verilecektir.)
4. Varsa sınav sonuç belgesi fotokopisi, (Üniversite senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen sınav türlerinden herhangi birisi)
5. Pasaportu olan öğrenciler için pasaportun fotokopisi (kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa),
6. 2 Adet Fotoğraf (4.5 X 6 boyutlarında son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde)
Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini kesin
kayıt döneminde vermek zorundadır.

Öğrenimlerini Sürdürebilmeleri İçin Yeterli Olacak Maddi Güvence Miktarı
-

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden 2000 $ (İkibin ABD Doları) tutarında bir nakdin banka
dekontu veya aday tarafından bu tutarda güvence beyanı istenmesi.

