
 
 
 

 
 

 

 

                     Asil olarak yerleşen adayların kayıtları : 05 Ağustos-23 Ağustos 2019 

- 1.sıra yedekten kayıt hakkı kazananların ilanı  : 26 Ağustos 2019 

                    - 1.sıra yedekten kazananların kayıtları : 02-06 Eylül 2019 

- 2.sıra yedekten kayıt hakkı kazananların ilanı : 09 Eylül 2019 

                    - 2.sıra yedekten kazananların kayıtları : 16-20 Eylül 2019 

EK BAŞVURU  

Başvuru : 23 – 26 Eylül 2019 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı : 27 Eylül 2019  

Kesin Kayıtlar : 7 – 11 Ekim 2019 
 

Kabul Mektupları 06/08/2019 Pazartesi günü web sitesindeki linkten çıkartılabilecektir. 
 

    Online başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin kayıt esnasında eksik veya yanlış olması 

durumunda adayın kaydı yapılmayacaktır. (Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır.) 
 

KAYIT EVRAKLARI 

 

(1) Lise Diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış 

Türkçe Çevirisi. 

(2) TC uyruklu veya Çift uyruklu olan adayların, Öğrenim gördükleri kurumdan Lise öğrenimlerinin 

tamamını(Türkiye veya KKTC dışında) yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösteren belge getirmesi 

zorunludur. 

(3) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. 

MilliEğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak «Denklik Belgesi”. 

(4) Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da 

Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi. 

(5) -SAT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıtlara kadar College Board’dan orijinal 

belgeleriningelmemesi durumunda kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleri ile SAT College Board 

resmi sitesinden sınavsonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt 

hakları iptal edilecektir. 

-ACT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle ACT 

resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt 

hakları iptal edilecektir. 

-“GCE A Level Predicted Results” belgeleri ile başvuru yapan adaylar onaylı A Level, 

Sertifikalarınıgetirmelidir. Ayrıca söz konusu adayların başvuru sürecinde beyan 

ettikleri notların birebir aynı olmasıgerekmektedir. Aksi taktirde ilgili adayların kayıt hakları iptal 

edilecektir. 

-YÖS Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların YÖS Sınavını gerçekleştiren Üniversitenin doğrulama 

sayfasından kontroller yapılacaktır. Doğrulama sayfası olmayan ya da kayıt tarihlerinde doğrulama 

sayfasıaktif olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

(6) TürkçeYeterlikBelgesi(ÜniversitelerinTÖMERMerkezleriveyaYunusEmreEnstitüsüDiploması)SınavSo

nuç Doğrulama sayfası olmayan Merkezlerin Belgeleri kabul edilmeyecektir. 

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN 

KAYIT HAKKI KAZANAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 

KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER 
 



(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. *Öğrencinin 

Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir. 

*Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. *Öğrenciler Ülkelerine ait süreyi 

konsolosluklardan, internetten veya İl Göç İdaresinden öğrenebilirler. 

(8) Mavi Kartlılar için Mavi Kart fotokopisi 

(9) Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.) 

(10) 6 adet 4.5x6cm ebadında fotoğraf. 

(11) Öğrenim ücreti dekontu (Öğrenci İşlerinden alınacak numara ile Kampüs’teki banka şubesine 

yatırılacaktır.) 

 

*Kişinin Başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi 

halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir. 

 


