T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN
LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı Soyadı
Uyruğu

: …………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………….

Doğum Yeri ve Tarihi:……………………………………………………………………….
Baba Adı

: …………………………………………………………………….

Cinsiyeti

:

Yazışma Adresi

: …………………………………………………………………….

K

E

…………………………………………………………………….
Telefon No

: ……………………………………………………………………

E-mail

: …………………………………………………………………….
BAŞVURULAN PROGRAMLAR
(Başvurmak istediğiniz programları tercih sırasına göre yazınız)
Yükseköğretim Kurumunun
Adı
Programın Adı

1
2
3
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmadığımı ve yukarıda verdiğim
bilgilerin ve ekli belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu onaylarım.
Tarih: ………/……./……….

İmza:

AÇIKLAMALAR:
* Birden fazla programa başvuran adayların, başvurmak istedikleri programları tercih sırasına
göre yazmak koşuluyla, yalnızca bir başvuru formu doldurmaları yeterlidir.
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ve uyruğundan biri Türkiye
Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan çift uyruklu öğrenciler, yabancı uyruklu
öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.
* Bu formda verilen bilgilerde ve ekli belgelerde, eksik veya yanlış bildirim olduğu belirlendiği
takdirde, başvuru işleme konulmaz.

* Belgelerinde tahrifat olanların başvuru veya yerleştirme işlemleri, kesin kayıtları
yapılmış olsa bile iptal edilir.
* Ödenen başvuru ücreti hiçbir koşulda iade edilmez.

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Programın Adı
Fen Edebiyat Fakültesi
- Psikoloji
Tıp Fakültesi
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
- Beslenme
- Ebelik
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Kontenjan
10
10
10
5
5
5

2

Kesin kayıt için gerekli belgeler:
1. Lise Diploması ve denklik belgesi aslı
2. YÖS ve uluslararası sınava ait Sınav Sonuç Belgesi aslı
3. Resimli kimlik kartı veya pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter
onaylı örneği.
4. Türkçe yeterlilik belgesi ( YÖS Türkçe A (yeterli) / B ( kısa zamanda yeterli
olabilir) seviyesi
5. İkamet tezkeresinin noter onaylı örneği
6. Öğrenim vizesi noter onaylı örneği (T. C.Dış Temsilcilikleri)
7. 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde
önden başı açık adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).
8. Zorunlu sağlık sigortası
9. Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu

NOT: Yükseköğretim öğrencileri kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları
tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak
zorundadırlar.
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