
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'ne KABUL ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN 

KAYIT OLMAK İÇİN GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER 

  

Kayıt 

Madde 11- 

(1) Kayıtlar, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılır. 

 

(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır; 

a) Lise diplomasının Türk liselerinden alman diplomalara denk olduğunu gösteren 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi"nin aslı, 

b) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğu'ndan onaylanmış lise 

diplomasının 3 (üç) adet Türkçe çevirisi. 

c) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğu'ndan 

onaylanmış Türkçe çevirisi, 

ç) İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğu'ndan 

onaylanmış Türkçe çevirisi, 

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki 

Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylanmış fotokopisi, 

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

f) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak " Öğrenim Vizesi'', 

g) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 

ğ) Eğitim dili Türkçe olan bölümler/programlar için Türkçe yeterlik belgesi (Cl 

düzeyinde sertifika), 

h) Eğitim dili kısmen Türkçe ve diğer diller (İngilizce veya Arapça) olan 

bölümler/programlar için hem Türkçe yeterlik hem de diğer dildeki yeterlik belgeleri, 

ı) Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği nüfus müdürlüklerinden 

alınabilir.) 

i) Maddi güvence belgesi (Adayın, kendi geçim masraflarını karşılayabilecek gelirinin 

olduğunu gösteren belgedir. Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da-

parasal destek sağlamaz ve bunların 

sağlanmasında aracı olmaz.), 

 

(3) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır. 



 

Maddi Güvence Belgesi İçin Açıklama ve Dilekçe Örneği 

 

 
 

Maddi Güvence Belgesi için üniversitemize kabul alan öğrencinin en az bir yıllık öğrenim 

ücretini karşılayabilecek meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada 

adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi getirmesi gerekir. 

Eğer, adayın tüm eğitim masraflarını karşılamayı taahhüt eden bir kişi var ise; bu kişi, aşağıda 

örneği verilen dilekçeyi doldurup, imzalayıp, ekine de kendi pasaport ya da kimliğini ve maddi 

güvence olarak gösterdiği belgeyi dilekçeye eklemesi gerekmektedir. Maddi güvence olarak 

onaylı maaş bordosu veya adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek meblağ 

bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap cüzdanı 

fotokopisi olabilir. 

 

 

 

- Maddi Güvence Dilekçe Örneği Aşağıda Verilmiştir. 



 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

 

 

 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Yurtdışından Öğrenci Kabulü kapsamında Üniversiteniz 

…………………………………….Fakültesine/Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan 

…………………………………isimli öğrencinin tüm öğrenim ücretleri tarafımdan karşılanacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adres: 

 

 

 

 

 
 

Telefon No: 

 

Adı Soyadı 

 

İmza 


