
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE OKUMAK İÇİN NASIL BAŞ VURACAKSINIZ ?  

Türkiye’de Vakıf ve Devlet Üniversitelerinde Sağlık, Hukuk, Siyasal, Mühendislik ve Sosyal 

Bilimler gibi istediğiniz birçok  alanda Avrupa standartlarında Türkçe veya İngilizce eğitim 

alabilirsiniz. 

Uluslararası öğrenciler, lisans programlarına kaydolabilmek için öncelikle üniversitelerin 
başvuru tarihlerini web sitelerinden inceleyerek hangi üniversiteye ve hangi bölüme 
başvuracaklarına karar vermelidir. Aynı anda birden çok üniversiteye de ön kayıt yaptırılabilir. 

Öğrencilerin, öncelikli olarak tüm başvuru belgelerini sisteme online yüklemesi gerekir. 

Online başvuru yapan adayların belgeleri üniversite yönetimi tarafından değerlendirilir ve e-

posta yolu ile adaylara ön kayıt kabul belgesi gönderilir. 

Uluslararası öğrencilerin lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları 

gerekir. Yurt dışında okuyan Türk vatandaşları da bu programlardan yaralanabilir.  

Başvurduğu üniversiteye geçici kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, 

kayıtlarının kesinlik kazanması için ilan edilen sürelerde istenilen belgeleri tamamlayarak 

üniversitelerin uluslararası ofisine veya öğrenci işleri dairesine teslim etmeleri gerekir.  

İLK YAPMANIZ GEREKENLER: 

1 Türkiye deki üniversitelerin web sitelerini inceleyerek  Devlet   veya Özel hangi  
üniversitede okuyacağınıza karar veriniz. 

2. Hangi ilde ve  hangi üniversitenin hangi bölümünde okuyacağınızı  karar veriniz . 

3.  Kesin kayıt tarihinden önce birden fazla üniversiteye ön kayıt yaptırmanızı öneririz. 

4. İsterseniz derneğimizin öğrenci ön kayıt formundan başvuru yapabilir ve  bizden 
danışmalık alabilirsiniz.  ( http://issa.org.tr/ucretsiz-tercih-danismanligi/  ) 

5.   Üniversiteden kesin kayıt kabul yazısı  gelince Kayıt tarihinde mutlaka gerekli belgeler ile 
üniversiteye başvurunuz. 

ÜNİVERSİTEYE KESİN KAYIT OLMAK İÇİN GEREKEN BELGELER  

1. Online başvuru formu (Üniversite web sitesinden başvuru yapılacaktır.) 
2. Diploma veya sınav sonuç belgesi (Noter tasdikli Türkçe tercümesi gerekir), 
3. Diplomanın denklik belgesi (Millî Eğitim Bakanlığı veya  Türk konsolosluklarından ), 
4. Transkript (Belgenin noter tasdikli fotokopisi ), 
5. Pasaport fotokopisi (Resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa), 
6. İkamet tezkeresi  (Kayıt işlemlerinden sonrada alınabilir), 
7. Sağlık sigortası poliçesi  (Kayıt işlemlerinden sonrada alınabilir), 
8. Var ise Türkçe yeterlilik sınav sonuç belgesi, 
9. Var ise Yabancı dil yeterlilik belgesinin fotokopisi, 
10. Var ise YÖS sınav sonuç belgesi (Vakıf üniversitelerinde gerek yoktur.), 
11. Vesikalık fotoğraf (6 adet), 
12. Öğrenim ücreti ödendiğini gösteren makbuz, 
13. Üniversite de eğitimini sürdürebilmek için maddi güvencesini belirten belge 
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