KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı
2- T.C. uyruklu olup lise öğrenimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayanların, öğrenimlerini yurt dışı lisede
gördüklerini gösteren belge
3- Lise diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Dış Temsilciliklerden
onaylı denklik belgesi (K.K.T.C. liseleri hariç diğer yurt dışı liselerden mezun olan adaylar için geçerlidir)
4- Uluslararası sınav puanı/diploma notu ile yerleşen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri
sınava/diplomaya ilişkin belgenin aslı ile noter veya resmi makamlardan onaylı Türkçe tercümesi
5- Öğrenim vizesi veya ikamet tezkeresi (Yabancı uyruklular için geçerlidir)
6- Katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Birinci öğretim programlarına yerleşen
Suriye uyrukluların, Mavi Kart sahiplerinin ve T.C. uyruklu olup yurt dışı liseden mezun olanların bankaya
ödeme yapmalarına gerek yoktur)
7- 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf
8- Varsa, Türkçe yeterlik belgesi (DEDAM, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe
yeterlik belgesi)(Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)
9- Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik
belgesi (Değerlendirme
Üniversitemiz
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Müdürlüğü
tarafından
yapılacaktır)(Yabancı dil yeterlik belgesi olmayan adaylar, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yapılacak muafiyet sınavına girmek zorundadırlar)
10- Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir belge veya taahhütname
11- Hemşirelik Fakültesine, Tıp Fakültesine, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Programına, Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programına yerleşen adaylar için tam teşekküllü bir devlet
hastanesinden alınacak sağlık raporu
12- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlardan
“Vatandaşlıktan Çıkma İzni Belgesi” ve “Mavi Kart”
13- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlığına geçen çift
uyrukluların T.C. vatandaşlığına geçişlerine ilişkin belge (Kendisi, anne ve babasına ait Vukuatlı Nüfus Kayıt
Örneği)
14- Pasaportun tercümesi ve onaylı fotokopisi
15- DEYÖS sınav sonuçlarına göre yerleşen K.K.T.C. vatandaşlarının GCE AL belgesi
16- T.C. kimlik belgesi fotokopisi (T.C. uyruklu olup yurt dışındaki liselerden mezun olanlar için geçerlidir)
17- Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yerleşen adaylar için Adli Sicil
Kaydı Belgesi
18- Denizcilik Fakültesinin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) ve Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği (İngilizce) Bölümüne yerleşen adaylar için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu
belgeleyen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”

