KESİN KAYIT TARİHLERİ ve KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Kesin kayıt için gerekli belgeler:
a) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylanmış sureti (Herhangi bir sınav sonucu ile başvuru
yapan adaylar için),
b) Lise diploması,
c) Mezuniyet ortalamasını gösteren not belgesi,
d) Pasaport Fotokopisi,
e) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik
işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim
Bakanlığınca yapılmış)
f) Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka dekontu (Öğrenime devam edecek
öğrencilerden istenecektir.)
g) Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası
geçerliliği olan belge, (8.000 Tl. veya başka bir ülkenin para biriminin 8.000 TL. karşılığı
banka teminat mektubu )
h) Türkçe düzeyini gösteren belge,
ı) 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)
i) Okul Tanınma Belgesi (Yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, yurt dışında ise
Eğitim Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz tarafından mezun oldukları yurtdışı liselerin
tanındığına dair son 3 ay içinde alınmış belge).
NOT : (a, b, c ve d maddelerinde belirtilen belgelerin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği
veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),
The exact documents required for registration:
a) Original or certified copy of the certificate exam results,
b) High School Diploma,
c) Graduation certificate indicating the average grade,
d) Passport Copy,
e) High school equivalency certificate indicating the completion of secondary education that
is equivalent to Turkish High School System (Made by Turkey Embassy or Consulate in their
country of equivalence process or the Ministry of Education)
f) Bank receipt indicating payment of tuition fees,
g) The validity of the document indicating sufficient financial means to pursue higher
education that will enable the international context (8.000 TL. bank letter of guarantee)
h) The document indicating the level of Turkish capability,
ı) 6 photographs (4,5x6 )
i)School Recognition Document (document obtained within the last 3 months by the
Provincial National Education Directorate in Turkey and abroad recognized by the Education
Consultancy / Attachément).
NOTE : (a, b, c ve d the documents mentioned in Article Turkey Embassy or Consulate in the
country approved by the Turkish example),
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