ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARINA EK KONTENJAN İLE YERLEŞTİRİLEN
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE
Kayıt işleminizin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için lütfen aşağıdaki
açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Ekli tablodaki öğrenim ücretini yatırmayan adayların kayıt işlemleri
yapılmayacaktır.

Adayın kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için öğrenim veya turist vizesinden
birine sahip olması ve ikametle ilgili herhangi bir probleminin bulunmaması gerekmektedir.

Adaylardan mavi kart sahibi olanların kayıt esnasında bunu belgelendirmesi
gerekmektedir.

Online başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin kayıt esnasında eksik
veya yanlış olması durumunda adayın kaydı yapılmayacaktır.
KAYIT TARİHLERİ

Uluslararası öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemiz programlarına
yerleşen adayların kayıt işlemleri 11-13 Eylül 2017 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi
Rektörlüğü, Kayalı kampüsünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvuruyla
yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Kabul Mektubu: Üniversitemize yerleştiğinizi gösterir belge (Başvuru yaptığınız
sistem üzerinde “Sonuç Gör” linkinden çıktı olarak alınacaktır)
2) Lise diplomasının aslı ve noter veya Türk dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe
tercümesi
3) Denklik Belgesi: Mezun olduğunuz okulun Türkiye’deki liselere denk olduğunu
gösterir belge. (Denklik numarası ve onay olmayan belgeler kabul edilmeyecektir)
Bulunduğunuz ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliklerinden veya Türkiye’deki İl Milli
Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir.

4) Uluslararası pasaportun, adayın fotoğrafının bulunduğu sayfanın fotokopisi ve Türkçe
tercümesi (Aslını yanınızda bulundurunuz)
5) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı
nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir (Nüfus müdürlüklerinden alınabilir)
6) Türk uyruklu olup öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların; lise eğitimlerinin
tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir not durum belgesi (Transkript) ve Türk
temsilciliklerinden ya da noterden onaylı Türkçe tercümesini getirmesi gerekmektedir.
7) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çektirilmiş)
8) Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna yerleşen adayların
tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu getirmeleri gerekmektedir. (Eğitim
süresince ve daha sonrasında bu mesleği yapmasını engelleyecek fiziki ve ruhsal
engeli olmadığını gösterir rapor)
9) İlgili bölümün öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Öğrenim ücretleri
TC Ziraat Bankası şubelerinden 0104-49549817-5004 numaralı hesaba yatırılacaktır)
10) Sadece Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe sertifikası kabul edilecektir.

Not: Kesin kayıt için istenen belgelerin mutlaka asıl olmaları gerekmektedir.

