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Aday öğrenci uluslararasiogrenciofisi@igdir.edu.tr (QR1) adresine mail
yolu ile başvuru yapar. Başvuruda istenilen belgeler taratılarak maile
yüklenir. Süreci https://intstudent.igdir.edu.tr (QR2) üzerinden takip eder.

Aday öğrenci (QR1) uluslararasiogrenciofisi@igdir.edu.tr adresine mail
yolu ile başvuru yapar. Başvuruda istenilen belgeler taratılarak maile
yüklenir. Süreci https://intstudent.igdir.edu.tr (QR2) üzerinden takip eder.

Başvuru için yüklenmesi gereken belgeler şunlardır:
a) Başvuru Formu,
b)Lisans diplomasının Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti
Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı örneği,
c)Lisans not durum belgesinin Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye
Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı örneği,
d) TÖMER sertifikası (varsa) ( Yabancı dilde öğretim yapan programlara
başvuru yapan adaylar için Türkçe Dil Belgesi istenmez.)
e) Pasaport Fotokopisi,
f) Fotoğraf,

Başvuru için yüklenmesi gereken belgeler şunlardır:
a) Başvuru Formu,
b) Yüksek Lisans diplomasının Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye
Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı örneği,
c) Yüksek Lisans not durum belgesinin Türkiye dış temsilciliklerinden
(Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı
örneği,
d) TÖMER sertifikası (varsa)( Yabancı dilde öğretim yapan programlara
başvuru yapan adaylar için Türkçe Dil Belgesi istenmez.)
e) Pasaport Fotokopisi,
f) Fotoğraf,
g) Doktora yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,

Aday öğrenci (https://www.igdir.edu.tr/ veya
http://uluslararasiogrenci.igdir.edu.tr (QR1) adresinden başvurusunu
yapar. Başvuruda istenilen belgeler taratılarak online olarak sisteme
yüklenir.
Süreci https://intstudent.igdir.edu.tr (QR2) üzerinden takip eder.
Başvuru için başvuru sistemine taratılarak yüklenmesi gereken belgeler
şunlardır:
a) Diploma
b) En az üç yıllık eğitim süresini gösteren transkript
c) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası
d) 1 adet fotoğraf,
e) YÖS sonucu (varsa)
f) TÖMER belgesi(varsa)
Başvurular bittikten sonra Kabul Kayıt Komisyonu taraf ından yapılan
başvurular incelenir.
Başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler başvuru süresi bitene kadar
belgelerini tamamlayabilir.
Başvurusu kabul edilen öğrenciler için Üniversite taraf ından e-posta
yoluyla bir kayıt-kabul mektubu veya eşdeğer bir belge gönderilir.
Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C.
Büyükelçiliği’nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. Sistemde
açıklanan sonuçlar tebliğ sayılır.
Sonuçlar açıklandıktan sonra "doğrulama mektubu (confirmation letter)"
göndererek kayda geleceğini bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal
edilir.
Başvurusu kabul edilen ve kayıt olmak isteyen öğrenciler için istenen
belgeler:
a) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru formu (başvuru sisteminden
çıktı alınıp imzalanmalıdır)
b) Lise diplomasının aslı ve onaylı Türkçe çevirisi,
c) 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),
( https://ttkb.meb.gov.tr/www/denklik-islemleri/icerik/317 ) (QR3)
ç) En az 3 yılın not döküm belgesinin (transkript) aslı ve onaylı Türkçe
çevirisi,
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın aslı ve onaylı Türkçe
çevirisi,
e)Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının Üniversitemize kabulünde
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi taraf ından yapılan sınav
sonucunda genel puanı 300’den az olmaması.
f) Kabul belgesi
g) TÖMER sertifikası. (Varsa)
h) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,
ı) İki (2) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön
cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),
j) YÖS sonucu(varsa)
Not 1,2,3
Not1:Üniversitemiz yabancı öğrenci başvuru kabul ve kayıt yönergesine göre
başvuru kabullerinde öncelik Üniversitemiz tarafından yapılan YÖS sınav
sonucudur. Boş kontenjan kalır ise diğer üniversitelerin YÖS sonucu dikkate
alınır. Yine boş kontenjan kalması durumunda yönergemizde belirtilen kabul
edilen diploma türleri puanlarına göre kabuller yapılmaktadır.

QR1

Başvurular bittikten sonra Kabul Kayıt Komisyonu taraf ından yapılan
başvurular incelenir.
Başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler başvuru süresi bitene kadar
belgelerini tamamlayabilir.
Başvurusu kabul edilen öğrenciler için Üniversite taraf ından e-posta
yoluyla bir kayıt-kabul mektubu veya eşdeğer bir belge gönderilir.
Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C.
Büyükelçiliği’nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. Sistemde
açıklanan sonuçlar tebliğ sayılır.
Sonuçlar açıklandıktan sonra "doğrulama mektubu (confirmation letter)"
göndererek kayda geleceğini bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal
edilir.
Başvurusu kabul edilen ve kayıt olmak isteyen öğrenciler için istenen
belgeler:
a) Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin Türkiye dış
temsilciliklerinden onaylı örneği ve Türkiye'de noter taraf ından
onaylanmış yeminli mütercimler taraf ından Türkçeye çevrilmiş örneği,
b) Diploma denklik belgesi, https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru)
(QR4)
c) Lisans not durum belgesinin aslı ve Türkiye'de noter taraf ından
onaylanmış yeminli mütercimler taraf ından Türkçeye çevrilmiş örneği,
d) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklardan
alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
e) Tarihi geçerli pasaportun onaylı sureti,
f) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
g) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.
Not 1,2,3

Not2: Kabul edilen öğrencinin en az B2 düzeyinde (ön lisans/lisans), C1 düzeyinde
(yüksek lisans/doktora) Türkçe Dil sertifikası yok ise ve eğitiminin tamamını K.K.T.C.
dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlamadı ise öğrenci bir(1) yıllık zorunlu TÖMER eğitimine tabi tutulur.
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Başvurular bittikten sonra Kabul Kayıt Komisyonu taraf ından yapılan
başvurular incelenir.
Başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler başvuru süresi bitene kadar
belgelerini tamamlayabilir.
Başvurusu kabul edilen öğrenciler için Üniversite taraf ından e-posta
yoluyla bir kayıt-kabul mektubu veya eşdeğer bir belge gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C.
Büyükelçiliği’nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. Sistemde
açıklanan sonuçlar tebliğ sayılır.
Sonuçlar açıklandıktan sonra "doğrulama mektubu (confirmation letter)"
göndererek kayda geleceğini bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal
edilir.
Başvurusu kabul edilen ve kayıt olmak isteyen öğrenciler için istenen
belgeler:
a) Yüksek Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı örneği ve Türkiye'de noter taraf ından onaylanmış
yeminli mütercimler taraf ından Türkçeye çevrilmiş örneği,
b) Diploma denklik belgesi, https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru)
(QR4)
c) Yüksek Lisans not durum belgesinin aslı ve Türkiye'de noter taraf ından
onaylanmış yeminli mütercimler taraf ından Türkçeye çevrilmiş örneği,
d) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklardan
alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
e) Tarihi geçerli pasaportun onaylı sureti,
f) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
g) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
h) Doktora yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
j) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.
Not 1,2,3
Not3: Çeviri, yurt dışındaki elçiliklerin eğitim müşavirlikleri tarafından onaylanmış,
Türkiye'de yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş veya noterlerce
onaylanmış örneği olabilir.
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