IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK
YERLEŞTİRME BAŞVURU FORMU
IĞDIR UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT ADDITIONAL PLACEMENT APPLICATION FORM

Aday Bilgileri / Candidate Information
Adı-Soyadı / Name-Surname
Pasaport veya Kimlik numarası /
Passport or Identitiy Number
Uyruğu/ Nationality

Adres/Address

Uluslararası Öğrenci Sınav Bilgisi/ Interational Student Exam iformation
Sınavın Adı / Name of the exam
Sınav Tarihi / Date of Exam
Sınav Puanı / Exam Score

Bölüm Tercihleri / Department Preference
Fakülte / Faculty

Bölüm/ Department

1.Tercih / Preference

Not: Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek okulu (BESYO), yerleştirmelerden sonra fakülte olarak ekstra bir sınav yapacaktır. Adayların,
bu sınavıda geçmeleri sonucunda bölümlere kaydı yapılacaktır.
Note: The School of Physical Education and Sports (BESYO) will make an extra exam as a Faculty after the placements. Candidates will
be registered to the departments as a result of passing this exam.

Burada belirttiğim tüm bilgilerin doğruluğunu ve yapmış olduğum bölüm tercihini onaylıyorum.
I confirm the accuracy of all the information here and the department preference I have made.
Ad Soyad/ Name Surname :
Tarih / Date

:

İmza / Signature

:
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Başvuru için gerekli belgeler/ Documents required for Application:
1. Türkçe dil sertifikası (B2 yada üzeri)
Turkish Language Certificate (B2 or above)
2. Lise diplomasının aslı veya noter onaylı kopyası
Original high school diploma or notary public approved version
3. Lise diplomasının onaylı Türkçe çevirisi
Turkish translated version of high school diploma
4. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren denklik belgesi (Denklik
belgesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden temin edilir),
Certificate of Equivalence which shows that the high school diploma is equivalent to the diplomas issued
by Turkish high schools (The Certificate of Equivalence can be provided from the Turkish Ministry of
National Education in Turkey or Turkish Embassy of the candidates’ country.)
5. En az 3 eğitim yılını gösteren not Döküm belgesinin (transkript) aslı veya noter onaylı kopyası
Original or notary public approved version of transcript of at least 3 years of education
6. En az 3 eğitim yılını gösteren not Döküm belgesinin (transkript) onaylı Türkçe çevirisi,
Turkish translated version of original transcript
7. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın aslı ve onaylı Türkçe çevirisi,
Passport and approved Turkish translated copy of the identity information page
8. 2 adet fotoğraf
2 Passport photos
9. Uluslararası öğrenci sınav sonuç belgesi (Eğer varsa)
International student exam result document (If any)
10. Teminat mektubu (Zorunlu)-Belgelerin doğruluğunu ve orjinalliğini temin etme
Letter of guarantee (compulsory)- Ensuring the correctness and originality of the documents

Yukarıda belirtilen belgeleri ve bu formu aşağıdaki adrese posta yolu ile gönderiniz. Evraklarınınzın en geç 25/10/2020
tarihi mesai bitimine kadar adresimize teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz işleme alınmayacaktır.
Başvuru ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi’ne verilen hiçbir evrak iade edilmeyecektir.
Onaylıyorum
Send the above-mentioned documents and this form by post to the address below. Your documents must be delivered to our
address until the end of working hours on 25/10/2020. Otherwise, your application will not be processed. Documents
delivered to Iğdır University for application will not be returned under any circumstances.
Confirm
Posta Adresi/ Postal Address
Uluslararası Öğrenci İşleri Bürosu
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü
Rektörlük Binası
IĞDIR

Name and Signature
………………………
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