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T.C. 

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme, Yerleştirme, Başvuru ve Kayıt Takvimi 

 

Başvuru Tarihleri  

(Başvurular duyuruda yer alan ön kayıt sayfası üzerinden 

yapılacaktır.) 

13 Haziran – 26 Haziran 2016 

1.Yerleştirme Sonuçları İlan Tarihi 30 Haziran 2016 

1.Yerleştirme Kesin Kayıt Tarihleri 18 Temmuz – 22 Temmuz 2016 

2.Yerleştirme Sonuçları İlan Tarihi (*) 28 Temmuz 2016 

2.Yerleştirme Kesin Kayıt Tarihleri (*) 8 Ağustos – 12 Ağustos 2016 

3.Yerleştirme Sonuçları İlan Tarihi (*) 18 Ağustos 2016 

3.Yerleştirme Kesin Kayıt Tarihleri (*) 29 Ağustos – 2 Eylül 2016 

Kesin Kayıtların Yapılacağı Yer 
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı - ERZİNCAN 

 

(* )1.Yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar olduğu takdirde, 2.Yerleştirme işlemi 

yapılacaktır. 2.Yerleştirme işleminde de boş kalan kontenjanlar olduğu takdirde 3. Yerleştirme işlemi 

yapılacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOT: 

1. İlân edilen tarihler kesin olup, bu tarihler dışında başka bir tarihte başvuru alınmayacak ve kayıt 
işlemi yapılmayacaktır. 

2. Öğrenciler toplam on (10) tercih yapabileceklerdir.  

3. Yabancı Uyruklu Öğrenciler geçerli bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.  

4. Başvurular internet ortamında yapılacak olup postayla başvuru kabul edilmemektedir. 

5. İnternet ortamında yapılan başvurulara istinaden yapılan yerleştirmelerde öğrenci kesin kayıt 
hakkı kazanmış olmayıp,  ön kayıt işlemi esnasında girilen bilgilerin doğruluğunu gösteren belgeleri 
kayıt sırasında sunduğu takdirde kesin kaydı yapılacaktır. (Başvuru sayfasına erişebilmek için 
tıklayınız) 

6. Adaylara elektronik ortamda Ön Kabul Mektubu gönderilebilmesi için, internet ortamında 
yapılacak olan başvurudaki e-posta adresi alanının eksiksiz ve doğru olarak girilmesi şarttır. 

7.   Üniversitemizde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Resim İş 

Öğretmenliğine müracaat eden öğrencilerin bu iki programın açacağı özel yetenek sınavlarını başarmış 

olmaları halinde kesin kayıtları yapılacaktır. 

http://ubs.erzincan.edu.tr/ogrenci/ogr0121/default.aspx
http://ubs.erzincan.edu.tr/ogrenci/ogr0121/default.aspx
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BAŞVURACAK ADAYLAR:  

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;  
 
1. Yabancı uyruklu olanların,  

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı 
Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı 
ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt 
dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar 
bulunmaktadır.)  

3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift 
uyrukluların  

4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise 
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretimini (lise) 
tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar 
dâhil) yurtdışında öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine 

        b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul 
kontenjanlarına ortaöğretimini (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 
(Ortaöğretimini (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk 
okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine 

5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 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,  

başvuruları kabul edilir. 

b) Adaylardan  
 
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,  

2. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip 
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE 
AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),  

3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a 
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)  

4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE 
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),  

5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk 
uyruğu T.C olan çift uyrukluların, 

başvuruları kabul edilmez. 
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KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

a) Lise Diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslının noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe 

tercümesi, 

b) Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 

Denklik Belgesinin aslı, 

c) Adayın genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

ç) Adayın başvuru sırasında verdiği, üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı 

(ortaöğretim not ortalaması ile başvuranlar hariç), 

d) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin veya Türkçe Yeterlik Belgesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

e) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde akademik birim öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi 

gerekir. Bir ay içerisinde öğrenci tarafından Akademik Birime ikamet belgesinin teslim edilmemesi durumunda 

öğrencinin kaydı silinecektir.) 

f) Dört adet fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

g) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,  

ğ) Geçim Güvencesi miktarını gösteren belge, (Yıllık en az 4000 TL olması gerekir) 

h) Adayın Pasaportuna ait kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylanmış örneği, 

ı) Erzincan Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencilere burs imkânı sağlamamaktadır, kabul edilen öğrenciler Katkı 

Payını ödemek zorundadır. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Birinci öğretime kayıt yaptırmaya 

hak kazanan Yabancı Uyruklu Öğrenciler; her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenen birinci öğretim katkı payı ücretini öderler. İkinci öğretime kayıt yaptırmaya hak kazanan Yabancı 

Uyruklu Öğrenciler ise her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ikinci öğretim katkı payı ücretini öderler. 

j) Kesin kayıt yaptıran öğrenci en geç 1 ay içerisinde T.C. Vergi Daireleri’nden alınan vergi kimlik numarasını 

(Yabancı Uyruklu T.C. Kimlik Numarası) ilgili birimlere vermek zorundadır. (Bir ay içerisinde öğrenci tarafından 

Akademik Birime Yabancı Uyruklu T.C. Kimlik Numarasının bildirilmemesi durumunda öğrencinin kaydı 

silinecektir.) 

 

AÇIKLAMA:   

Erzincan Üniversitesi kontenjan doldurup doldurmamakta serbesttir. 

Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirilme için kabul edilmeyi gerektirmez. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı  

       TR 24100 ERZİNCAN-TÜRKİYE 

TEL : +90 446 226 66 66                  E-POSTA: ogrisdb@erzincan.edu.tr 


