
Başvuru Koşulları 

Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla  

(1) Başvuruları kabul edilecek olanlar; 

a) Yabancı uyruklu olanlar, 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar 
ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk vatandaşlığı 
kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu 
durumdaki çift uyrukluların  

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 

(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL 
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt 
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, 

 

(2) Başvuruları kabul edilmeyecek olanlar; 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar, 

b) K.K.T.C. uyruklu olanların, (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL 
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

c)   6. maddenin 1 fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C.  olan çift 
uyrukluların,(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ ortaöğretiminin 
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç) 

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde 
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt 
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

d)  Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 
öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 6.  maddenin 1 fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk 
uyruğu TC olan çift uyruklular, 

e) Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya 
K.K.T.C.’de tamamlayanların, 

f) Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de 
veya K.K.T.C.'de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna 
sahip olanlar hariç), 

g)  T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların, 



ğ) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, 

başvuruları kabul edilmez. 

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

1. Online Başvuru Formu ( http://www.kayit.hitit.edu.tr ), 

2. Lise diploması (Liseden mezun olup henüz lise diplomasını almayan adaylar için Geçici Mezuniyet 

Belgesi, mezun durumunda adaylar için başvurdukları akademik yıla başlayana kadar mezun 

olacaklarını gösteren resmi belge), 

3. Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi 

transkriptleri, 

4. Varsa sınav sonuç belgesi, (Üniversite senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen sınav türlerinden herhangi birisi), 

5. Pasaportu olan öğrenciler için pasaport (kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa), 

6. Fotoğraf (4.5 cm X 6 cm boyutlarında son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), 

7. İstenen belgelerin, öğrencinin ülkesindeki Konsolosluktan veya Türkiye’deki noterlerden onaylı 

Türkçe tercümeli örnekleri gerekmektedir. 

 
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler  

1. Başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini, 

2. Öğrenimlerini sürdürebilmeleri için Yeterli Olacak Maddi Güvence Miktarı olarak en az 2000 $ (İki 

bin ABD Doları) tutarındaki banka dekontunu veya eşdeğer miktarda resmi bir güvence belgesini 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

  

 

http://www.kayit.hitit.edu.tr/

