KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi’nin aslı (1 adet fotokopisi ile birlikte)
2- Lise Diploması’nın veya Geçici Mezuniyet Belgesi’nin onaylı Türkçe tercümesinin aslı (Türk Dış
Temsilciliklerinden, noterden ya da yeminli tercümandan onaylı)(Türk Lise Diploması hariç)
3- Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış
Temsilciliklerinden alınmış onaylı Denklik Belgesi aslı (K.K.T.C. liseleri hariç diğer yurt dışı liselerden
mezun olan adaylar için geçerlidir)
4- T.C. uyruklu olup lise öğrenimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayanların, öğrenimlerini yurt dışı
lisede gördüklerini gösteren belge (transkript ya da karne, mezun olunan liseden alınmış yazı,
pasaportunuzun tamamının fotokopisi ya da Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele
ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’ndan alınan Yurda Giriş/Çıkış Belgesi)
5- Uluslararası sınav puanı ile yerleşen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri sınava ilişkin belgenin
aslı ile noter veya resmi makamlardan onaylı Türkçe tercümesi (İngilizce’den farklı bir dilde olması
halinde gereklidir, belgenin orijinali İngilizce ise tercümeye gerek yoktur (SAT, ACT vb.))
6- DEYÖS Sonuç Belgesi (Sadece DEYÖS sonucuna göre yerleşen adaylar için geçerlidir)
7- Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenmiş YÖS Sonuç Belgesi (Sadece ilgili
YÖS sonucuna göre yerleşen adaylar için geçerlidir)
8- DEYÖS ya da diğer YÖS sonuçlarına göre yerleşen K.K.T.C. vatandaşlarının GCE AL Belgesi
9- Öğrenim vizesi veya ikamet tezkeresi (Sadece yabancı uyruklular için geçerlidir)
10Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlardan
“Vatandaşlıktan Çıkma İzni Belgesi” veya “Mavi Kart” (2’şer adet fotokopisi ile birlikte)
(Vatandaşlıktan Çıkma İzin Belgesi’ni kaybeden adayların, vatandaşlıktan çıkma tarihini gösteren
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ni kayıt tarihlerinde mutlaka yanlarında getirmeleri gerekmektedir)
11Doğumla 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)
12Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Birinci öğretim programlarına yerleşen YTB
tarafından belirlenen yurt dışı azınlık liselerinden mezun olanların bankaya ödeme yapmalarına gerek
yoktur)
13Fotoğraf (6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık) (Son 6 ay içinde, ön cepheden ve adayın
tanınmasında engel bulunmayacak şekilde çekilmiş olmalıdır)
14Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (DEDAM, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen
Türkçe yeterlik belgesi)(Türk liselerinden veya Türk üniversitelerinden mezun olan adaylar hariç)
15Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara yerleşenlerden 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)
16Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir taahhütname (Taahhütname için
tıklayınız)(Bu belgenin imzalı çıktısını kayıt tarihlerinde yanınızda getirmeniz gerekmektedir)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
17Denizcilik Fakültesinin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) ve Gemi Makineleri
İşletme Mühendisliği (İngilizce) programlarına yerleşen adaylar için; T.C. Kimlik Belgesi ve sağlık
durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden
alınan “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”
18Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yerleşen adaylar için Adli
Sicil Kaydı Belgesi ve Sağlık Raporu (Tam teşekküllü resmi bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak
şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)
19-

Pasaportun noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi ve onaylı fotokopisi

20T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi (T.C. uyruklu olup yurt dışındaki liselerden mezun olanlar için
geçerlidir)

