2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN LİSANS PROGRAMLARINA KABUL ALAN YABANCI
UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt Merkezi:

Merkezi Kafeterya

Kayıt Tarihleri:

06-07 Eylül 2017

Kayıt Saatleri:

09.00-17.00

Adres:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Köyü Yerleşkesi Urla / İZMİR

Oryantasyon Programı: 02.10.2017
Telefon:

+90 (232) 750 6313

E-posta:

oidb@iyte.edu.tr

Faks:

+90 (0232) 750 6304

ÖNEMLİ
Tüm öğrenci adaylarının bizzat veya noterlik makamından vekaletname verecekleri kişiler
aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir. Kayıt
için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez ve belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt
yaptırmaları olanaklı değildir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Lise Diplomasının aslı,
İngilizce ya da Türkçe değil ise:
Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi,
Aday Türkiye’de ise; Noterler tarafından yapılan İngilizce veya Türkçe çevirisi.
2- T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı lise
diploması denklik belgesi,
3- İkamet Tezkeresi Başvuru Formu (Kayıt sırasında görevli memurdan alınabilir),
4- Pasaport Sureti ve İngilizce veya Türkçe Tercümesi,
5- 2 adet fotoğraf (4,5cm x 6 cm ebadında),
6- Hesabınızda 15.000 TL (on iki bin beş yüz Türk Lirası) veya 15.000 TL (on iki bin beş
yüz Türk Lirası)‘ye karşılık gelen diğer ülke para birimlerinde hesabın bulunduğunu
gösteren banka cüzdan fotokopisi veya burslu ise burslu olduğuna ilişkin belge yada
garantörü tarafından imzalanan taahhütname (Taahhütname için tıklayınız),
7- Başvuru esnasında sisteme yüklenen başvuru evraklarının asıllarının da kesin kayıt
sırasında getirilmesi gerekmektedir (İÜYÖS sınav sonucu ya da SAT sınav sonuç
belgesi, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanların belgeleri, T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç
yılını yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir belge gibi).

Belirtilen belgelerin eksik olması durumunda kaydınız mümkün olmayacaktır.
Öğrenci katkı payı ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Kesin kayıt işlemleri esnasında
alacağınız öğrenci numarasıyla 18-28 Eylül 2017 tarihleri arasında katkı payı ödemelerinizi
yapabilirsiniz.)
Ödemelerinizi herhangi bir Halk Bankası Şubesinden veya Halk Bankası Bankamatiklerinin
ödemeler menüsünden (Halk Bankası ATM’lerinden Giriş→ Kurum Ödemeleri→Harç→ İl
Plaka Kodu (35 seçilecek)→ İYTE Seç→Öğrenci No Gir→Ödenecek ücret görünür ve ödeme
gerçekleştirilir) öğrenci numaranızı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Katkı payı ücretinizi EFT
ya da havale yolu ile yatırmanız mümkün değildir.

İngilizce Yeterlik Sınavı : Bu sınav Enstitümüze yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ve
Enstitümüzde kayıtlı bulunan öğrencilerimizin İngilizce bilgilerinin programlara geçmek için
yeterli olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca Seviye Belirleme Sınavı
yapılmayacak olup adı geçen sınavda alınan puana göre kurlar belirlenecektir. 12 Eylül 2017
saat 10.00'da yapılacaktır.
İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili bilgiler Yabancı Diller Yüksek Okulu Web sayfasında
yayınlanacaktır.

Kampüse ulaşım bilgileri için lütfen tıklayınız.

