BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURTDIŞI ÖĞRENCİ
BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

BATMAN UNIVERSITY 2015-2016 FOREIGN STUDENTS
APPLICATIONS ASSESSMENT RESULTS

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar ve yerleştirildikleri
programlar için tıklayınız.

Please, click to see the candidates placed and programs
they have been placed in.

Yerleşmeyen adaylar arasından ek yerleştirme yapılıp 19
Ağustos 2015 tarihinde ilan edilecektir.

There will be a replacement for reserved candidates and
will be announced on August 19, 2015.

Kayıt İşlemleri:
1-

2a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Kayıtlar 20 Temmuz 2015 ile 14 Ağustos 2015
tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında
şahsen yapılacaktır.
Kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin de
sunulması gerekir;
Lise diplomasının aslı ile Türkçe veya İngilizce
dışındakilerin onaylı tercümesi,
Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan
diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim
Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden
alınacak Denklik Belgesi aslı (İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinden alınabilir),
Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ile Türkçe
veya İngilizce dışındakilerin onaylı tercümesi
Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade
edilmek üzere aslı,
Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontu,
4 adet vesikalık fotoğraf.
Maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini
sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir en az 1.000
TL’lik banka hesabı veya kendisine destek olacak
kişinin destek mektubu ile birlikte en az 1.000 TL’lik
banka hesabı.

Önemli hususlar:
12-

3-

Kabul mektupları adayların e-posta adreslerine
gönderilecektir.
Ülkemize vize ile ya da vize muafiyetinden
yararlanarak gelen yabancı öğrenciler için 6458 sayılı
kanunun 39. Maddesindeki şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla “Öğrenim Meşruhatlı Vize”
aranmayacaktır.
Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta iken
üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan
öğrenciler için de 6458 sayılı kanunun 39.
Maddesindeki şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla “Öğrenim Meşruhatlı Vize” aranmayacaktır.

Enrolment Process:
1-

2-

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

Enrolment will be performed at the Students’ Affairs
Office in person from 20 July 2015 to 14 August
2015.
In enrolment, the candidates are required to submit
the original documents needed for application; in
addition, they should submit the following documents
for final enrolment;
Original high school diploma and its certified
translation except for Turkish or English diplomas,
Original equivalency certificate which shows that the
high school diploma has equivalence with diplomas
received in Turkey and which can be obtained from
T.R. National Education Ministry or Representatives
of Turkey (this document can be attained from
National Education Administrations in provinces and
towns),
Original Transcript and its certified Turkish
translation except for Turkish and English original
transcripts,
Copy of the passport and original passport which will
be submitted for crosscheck and then will be given
back,
Bank document which shows that the tuition has been
deposited,
4 photographs,
At least 1.000 TL bank accounts at one of the Turkish
banks or a sponsor letter with his/her at least 1.000
TL bank account to ensure that the candidate has the
financial power to carry out education in Turkey.

Important Points:
1.
2.

3.

Acceptance letter will be sent to the candidates’ email
addresses.
For the foreign students coming to Turkey by visa or
utilizing visa exception will not be asked for
“Education Visa” provided that they comply with the
conditions explained in 39 article of Code 6458.
The candidates who have received the right to attend
our university while they are staying in Turkey with
residence permission will not be asked for “Education
Visa” provided that they comply with the conditions
explained in 39 article of Code 6458.

