
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu (online kayıt platformundan veya yüz yüze kayıt yapılacaksa 

uluslararası öğrenci ofisinden temin edilebilir) 

2. Taahhütname (online kayıt platformundan veya yüz yüze kayıt yapılacaksa uluslararası 

öğrenci ofisinden temin edilebilir) 

3.  YÖS ve/veya Eşdeğer Sonuç Belgesinin aslı .(Türkçe veya İngilizce tercüme edilmiş onaylı 

örneği.) 

4. Ortaöğretim Diploması (Aslı) – Denklik yazısı (Aslı) – T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

Liselerinden Mezun Olan öğrenciler için istenmez) 

5. Öğrenim Vizesi alınmış Pasaport fotokopisi ve aslı (Türkiye dışından gelen adaylar dış 

temsilciliklerden, Türkiye’de bulunan adaylar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.) Mavi 

kartlı ve KKTC li öğrenciler için gerekmemektedir. 

6.  6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) fotoğraf  

(Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 6 adet resmin arkasına öğrenci adı, 

soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir.) 

7. Öğretim ücretinin ilk taksitinin yatırılmış olduğunu gösteren banka dekontunun aslı 

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Dil Belgesi. 

9. T.C uyruklu erkek öğrencilerin Askerlik Durum Beyanı. 

10. Eğitim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti dışında Türkiye’de 

yaşamlarını sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlayacak belge.(öğrenim, 

konaklama ve kitap giderlerini karşılayabilecek meblağı bankada bulundurduğunu gösteren 

belge.),  

11. Orta öğretimini yurtdışında tamamlayan uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift 

uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lise öğrenimini KKTC hariç bir ülkede 

tamamlayan öğrencilerin Yurtdışına giriş çıkışlarını gösteren belge. 

 

Not 1: 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı 

Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. Md ile ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay 

içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primlerini ödeyerek 

genel sağlık sigorta kapsamına alınacaklardır. 

Not 2: Kayıt hakkı kazanan öğrencilere öğrenim vizesi alabilmelerini sağlayan kabul mektupları 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.05.2013 tarihli yazısı ile öğrenim ücretinin ilk taksitini 

yatırdıktan sonra düzenlenecektir. 

 

Kayıtlar online veya şahsen yapılacaktır. Eksik belge ve posta ile kayıt yapılmayacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan bölümlere özel yetenek sınavında başarılı olma koşulu 

ile “koşullu kayıt yapılabilecektir.” 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler başvuru sırasında sundukları ve yükledikleri belgeler ile 

orijinal belgelerin gerekli asgari şartları sağlamaması veya farklılık göstermesi halinde kayıt 

döneminde öğrencilik haklarını kaybedeceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION 

1. Student Registration Form (provided in online registration system or at the international student 

office) 

2. Commitment Letter (provided in online registration system or at the international student office) 

3. The Original Document of YÖS and/or Other Equivalent Exam’s score. (If not in Turkish or 

English, an approved translation of the document in Turkish or English)  

4. High School Diploma Original and Translation 

5. Passport Photocopy 

6. 6 Passport Photos (The size of the photos should be 4,5 cm x 6 cm)  

(Photos should be taken in 6 months. The Student’s name, surname and the faculty/department 

s/he is going to study should be written on the back of all the photos with pen)   

7. The original bank receipt of the Tuition Fee (Tuition fees are paid in two equal payments. During 

the Registration the accepted student should pay the first half)  

8. If student has an English Proficiency Certificate and/or Turkish Proficiency Certificate, the 

originals of certificates 

9. The Military Service Status of male students having Turkish Citizenship 

10. A document of financial assurance (such as bankbooks) as a proof of student's expense coverage 

(tuition fees, residential expenses, Daily expenses and other expenses) in Turkey Institution in 3 

months, by paying their own Insurance Premium they can benefit from General Health Insurance 

in Turkey.  

11. A document showing the entry and exit of foreign students who have completed their secondary 

education in a foreign country and have dual citizenship, one of which is the Republic of Turkey, 

or students who are citizens of the Republic of Turkey and completed their high school education 

in a country other than the TRNC. 

 

Note 1: Due to the regulation arranged on May 29, 2013 and come into operation by publishing on 

the Official Journal numbered 28661, the 5510 numbered Social Insurance and General Health Law 

article 82 specifies that; after the registration if students apply to Social Security. 

Note 2: All accepted students will get their “Acceptance Letters” which will be used to get 

Students visa, after the payment of the first half of their Tuition Fees. This procedure is referred 

to the 23.05.2013 dated letter of amendment of Higher Education Council of Turkey   

 

Registrations will be made online or in person. Incomplete documents and mail will not be 

registered. 

Those who are going to attend “Special Aptitude Tests” will be registered as “Conditional” 

under the condition of being successful at the test.  

If the original documents of the accepted students do not meet the minimum requirements or 

do not match with the uploaded documents that have been presented by the student during the 

registration process, they will lose their right as a student. 

 

 


