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1. BAŞVURU KOŞULLARI
Başvuracak adaylar;
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) 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
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”
hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk
Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
4)
a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden
ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış
olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına
başvuru yapabileceğine,
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) 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 olacakların,

başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan,
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC 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).
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla
ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.
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BAŞVURU İŞLEMLERİ
- Yurt içinden ve yurt dışından yapılan tüm başvurular, 31 Ağustos 2021 - 3 Ekim 2021 tarihler arasında
elden veya posta yoluyla yapılacaktır. İstenilen kayıt belgelerinin doğrudan veya posta yoluyla belirtilen tarihe
kadar ulaştırılmaları gerekiyor.
- Belgeleri Fakültemize eksiksiz ulaşan öğrencilere ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra SMS veya e-mail yoluyla
bilgilendirme yapılmaktadır. Sisteme kayıt olduğunda istenilen e-posta ve telefon numarası, adayın
kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ve telefon numarası ile
başka adaylar adına herhangi bir yazışma ya da işlem yapılmamalıdır
- Ön kaydı onaylanan adaylar öğrenci kimlik numarasıyla materyal ücretini belirlenen tarihler arasında
Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat bankasına ödeyebilirler.
- Azerbaycan Bakü Ziraat bankasından ödeme yapacak olan adaylar mail adreslerine gönderilecek öğrenci
numarası ve kimlik bilgileri ile ödeme yaparak dekont bilgilerini mail olarak bildirmeleri gerekmektedir.
- Kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencinin kullanıcı adı ve şifresi mail adresine gönderilecektir.

Kayıt yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin temin edilmesi
gerekmektedir;
Yurt Dışında İkamet edenler için
Başvuru Formu
Lise diplomasının aslı veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylısı
Lise diplomasının Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
Diploma Denklik Belgesi (ülkelerinizdeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır)
- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı. Fotoğraflar pasaport ya da diğer
resmi kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır.)
Pasaport ve Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı örneği
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular),

Türkiye'de İkamet edenler için:
-

Başvuru Formu
Lise Diplomasının aslı veya Noter onaylısı
Lise Diplomasının Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi - Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinden alınır)

-

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

-

Oturum izni

-

Kimlik belgesi fotokopisi

Pasaport ve Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili Türkiye’de noter onaylı örneği

İkinci üniversite kapsamında Kayıt yapılabilmesi için aşağıda belirtilen
belgelerin temin edilmesi gerekmektedir
Türkiye de Yüksek Öğretim Kurumlarından herhangi birinde okuyan veya mezuniyeti bulunan öğrenci
adayları;







Başvuru Formu,
Öğrenci Belgesinin onaylı sureti (Öğrenci olarak başvuranlar için),
Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Mezun olarak başvuranlar için)
YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında mezuniyeti bulunanlar)
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı. Fotoğraflar pasaport ya da diğer
resmi kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır.)



Oturum İzni Kimlik Belgesinin fotokopisi ile Fakültemize başvurdukları taktirde başvuru işlemleri
yapılmaktadır
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Başvurabileceğiniz lisans programları;
♦ Egzersiz ve Spor Bilimleri
♦ Kamu Yönetimi

♦ Halkla ilişkiler ve Tanıtım

♦ Reklamcılık

♦ Rekreasyon

♦ İşletme

♦ Sağlık Yönetimi

♦ Sosyoloji ♦ Tarih

Başvurabileceğiniz önlisans programları;
♦ Acil Durum ve Afet Yönetimi
♦Adalet

♦ Laborant ve Veteriner Sağlık

♦ Bankacılık ve Sigortacılık

♦ Lojistik

♦ Bilgisayar Programcılığı

♦Radyo
ve
Programcılığı

♦ Bilgi Yönetimi
♦ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
♦ Çağrı Merkezi Hizmetleri
♦ Çocuk Gelişimi
♦ Dış Ticaret
♦ Emlak Yönetimi
♦ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
♦ Halkla İlişkiler ve Tanıtım
♦ İslami İlimler
♦ İş Sağlığı ve Güvenliği

Televizyon

♦ Reklamcılık
♦ Sağlık Kurumları İşletmeciliği
♦ Sosyal Hizmetler
♦ Spor Yönetimi
♦Tıbbi
Dokümantasyon
Sekreterlik
♦ Turizm ve Otel İşletmeciliği
♦ Yeni Medya ve Gazetecilik
♦ Yerel Yönetimler

ve
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♦ İşletme Yönetimi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Materyal Ücretleri
Tüm programlar (yarıyıllık) : 1100 TL
Materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir. 2021-2022 eğitim öğretim
yılında Fakültemize yeni kayıt yaptıran Yabancı Uyruklu öğrenciler yarıyıl başına 175 TL olmak üzere
yıllık toplam 350 TL, daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış Yabancı Uyruklu öğrenciler ise yarıyıl başına
125 TL olmak üzere yıllık toplam 250 TL katkı payı ücreti ödeyeceklerdir

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorumlusu:
İlker Vehbi OCAK
WhatsApp No: +905523025582
E-mail : ilker.vehbiocak@atauni.edu.tr
Adres :Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
ERZURUM

Fakültesi

Dekanlığı

25240

Azerbaycan Bakü Temsilcisi:
İrfan ÖZEN
WhatsApp: +905349244373 Azerbaycan Tel:+994 508690459
E-mail : irfannozen@gmail.com
Adres: Bakü Türk Anadolu Lisesi Alibey Hüseynzade Küçesi No:77 Nesimi
Bakü /AZERBAYCAN

