
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN  

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 
 
1-GENEL KOŞULLAR 
 
1.1-Başvuruları kabul edilecek adaylar: 

Öğrenci kabul edilecek programlara, 
a) Belirtilen sınavların birinden asgarî puanı sağlayanlar;  
b) Lise son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda bulunan yabancı uyruklu adayların 
başvuruları kabul edilir.      

 
1.2-Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar: 

a) T.C. uyruklu olanların, 
b) K.K.T.C. uyruklu olanların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL 

sonucuna sahip olanlar hariç), 
c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, 
ç)  Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. 
      liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 
d) Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya 

2011 yılından itibaren çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise 
öğrenimlerinin tamamını K.K.T.C.’de tamamlayanların, 

e) Çift uyruklu iken tamamını K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını 
Türkiye’de veya K.K.T.C. tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip 
GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

f) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların, 
g) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, 
başvuruları kabul edilmez. 

 
2- BAŞVURU 

 
(1) Başvurular, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasında, 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’ne yapılır. 
Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

(2) Adaylar en fazla üç programa başvurabilirler. Bu programlar Ek-1’de yer alan “Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Kabul Başvuru Formu”nda belirtilir. 

(3) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar, Üniversitemizin 
www.mehmetakif.edu.tr internet sayfasında ilan edilir. 

 
2.1- Başvuruda gereken belgeler: 

a)   Aday tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu, 
b)  Lise Diploması (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından 

alacakları öğrenim durum belgesi) Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı 
örneği. 

c)  Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmî not belgesi (transkript) ile Türkçeye 
çevrilmiş onaylı kopyası, 

ç)  Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 
d)  2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı açık, öğrenciyi kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.), 
e)  Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda, Türkiye’de 
geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmî veya noter onaylı belge, 
f)  Başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı, üzerine pul yapıştırılmış zarf 

 
2.2- Başvuru yeri ve tarihi: 
Başvurular 18 TEMMUZ-05 AĞUSTOS 2011 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı’na posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
 



Başvuru Adresi: 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi 
TR-15100 MERKEZ / BURDUR - TÜRKİYE 
Telefon : +90 248 213 11 93  
E-Posta: oidb@mehmetakif.edu.tr 
Detaylı Bilgi İçin: 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanlarına Başvurunuz. 

 
3- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI ve KESİN KAYIT 

(1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları, Üniversitemizin 
www.mehmetakif.edu.tr internet sayfasında ilan edilir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların 
başvuru sırasında beyan ettikleri adreslerine birer “kabul mektubu” gönderilir. 

(2) Kesin kayıtlar, Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilen tarihlerde Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından paket program yardımı ile ilgili akademik birimler tarafından yapılır. Kayıt için 
gerekli belgeler, sonuçlarla birlikte internet sayfasında yayımlanır. 

(3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 
a)  Lise diplomasının/geçici mezuniyet belgesinin aslı ile kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış 
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 
b) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 
alınmış lise diplomasının denklik belgesinin onaylı örneği, 
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren onaylanmış resmî not belgesi (transkript) ile 
Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 
ç )  Sınav sonuç belgesinin aslı, 
d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi 
ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği, 
e) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” (T.C. Büyükelçiliği’nden alınacaktır), 
f) Varsa uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi ile Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki veya 
en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 
g) İkametgâh belgesi, 
ğ) 10 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.), 
h) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
ı) Geçim güvencesi formu ile yapılan beyan, 
i) Genel sağlık sigortası poliçesinin tasdikli bir kopyası (öğrencilerin her yıl kayıt yenilemeden önce 
sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur). 

 

4- KAYIT TAKVİMİ 

18 TEMMUZ-05 AĞUSTOS 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Kayıtları 
09 AĞUSTOS 2011 Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı 
17 AĞUSTOS 2011 Türkçe Yeterlilik Sınavı 
05-09 EYLÜL 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları 
12 EYLÜL 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı 
21 EYLÜL 2011 Türkçe Yeterlilik Sınavı 
22-23 EYLÜL 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedeklerinin Kayıtları 
 
 
 
 
 
 


