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Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü İçin 

Nisan Dönemi Başvuru Duyurusu 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler (Aşağıdaki Belgeler Sisteme Elektronik Olarak Yüklenecektir):  

1- Lise diploması veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösterir belge. (Belge İngilizce ya da Türkçe değil 

ise: Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi, Aday Türkiye’de 

ise; Noterler tarafından yapılan çevirisi.)  

2- Fotoğraf  

3- Pasaport  

4- Not Döküm Belgesi (Transkript)  

5- T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir 

belge.  

6- KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de otaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 

eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi.  

7- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların 

belgeleri (Mavi Kart ya da Nüfus Müdürlüğünden alınabilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).  

8- İÜYÖS sınav sonucu ya da SAT sınav sonuç belgesi. 

9- Yurtdışında bulundukları için zorunlu olarak ortaöğrenimlerini yurt dışındaki liselerde tamamlayan 

(KKTC liseleri hariç), T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların, ortaöğrenim 

sürelerinin tamamını kapsayan “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”. 

Önemli Not:  

1- 25.05.2021 tarihinde ilan edilen listede yerleştirilmesi uygun görülen adaylar 50 Amerikan Doları* ön 

kayıt ücretini 25.05.2021 – 08.06.2021 tarihleri arasında yatırmaları durumunda 23-28 Eylül 2021 

tarihlerinde kayıt hakkı kazanacaklardır. (*Muhabir banka masrafı ve transfer masrafları hariç)  

2- Ödeme yapılırken açıklama kısmına başvuran adayın isim, soy isim ve başvuru yapılan e-posta 

adresi mutlaka yazılmalıdır. Ödemeye ait dekont başvuru yapılan e-posta adresi üzerinden io-

student@iyte.edu.tr adresine iletilmelidir.  

3- Ön kayıt ücretini yatıran aday, 23-28 Eylül 2021 tarihlerinde Enstitümüze kayıt yapmaya hak kazanır. 

İlgili adaya elektronik olarak kabul mektubu gönderilir.  

4- Belirtilen süre içinde ön kayıt ücretini yatırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler ve başvuru 

yapmamış sayılırlar.  

5- Başvuru belgelerinin tam olup olmadığı adayın kendi sorumluluğundadır. Eksik belgeli başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 


