
Iğdır Üniversitesi Yabancı öğrenci ekyerleştirme başvuruları başlamıştır. Lütfen gerekli evrakları 
eksiksiz bir şekilde Uluslararası Öğrenci Ofisimize 04/10/2020 tarihine kadar posta yolu ile ulaştırınız. 
 
Iğdır University International student additional placement applications have started. Please send the 
required documents to our International Student Office by post until 04/10/2020. 
 
Gerekli Belgeler/ Required Documents 
 

1. Başvuru Formu 
Application Form 
 

2. Türkçe dil sertifikası (B2 yada üzeri) 
Turkish Language Certificate (B2 or above) 

 
3. Lise diplomasının aslı veya noter onaylı kopyası 

Original high school diploma or notary public approved version 
 

4. Lise diplomasının onaylı Türkçe çevirisi 
Turkish translated version of high school diploma 

 
5. 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.) 

 
6. 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  
 

7. En az 3 eğitim yılını gösteren not Döküm belgesinin (transkript) onaylı Türkçe çevirisi, 
Turkish translated version of original transcript 

 
8. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, 

Passport and approved Turkish translated copy of the identity information page 
 

9. 2 adet fotoğraf 
2 Passport photos 

 
10. Uluslararası öğrenci sınav sonuç belgesi (Eğer varsa) 

International student exam result document (If any) 
Click for diploma point types.  
 

ÖNEMLİ: Başvuru ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi’ne verilen hiçbir evrak iade edilmez. Başvurunuzu 

eksiksiz yaptığınızdan emin olmak için lütfen Başvuru formunda da bulunan evrak listesini kontrol 

edin. Daha fazla bilgi için lütfen  https://intstudent.igdir.edu.tr sitemizi ziyaret edin. 

IMPORTANT: Documents delivered to Iğdır University for application will not be returned under any 

circumstances. To be sure that your application is complete, please revise the required documents 

provided also at the end of Application form. Please visit https://intstudent.igdir.edu.tr/home our 

website for more information. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:11626090-620-E.299 ve Barkod Num.:584377 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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