BAŞVURU İŞLEMLERİ

APPLICATION PROCESS

Başvurular, “http://uosy.erdogan.edu.tr/” adresinden akademik takvimde
belirtilen tarihlerde çevrimiçi (on-line) başvuru formu doldurularak aşağıdaki
belgelerin asıllarının ve Türkçe çevirilerinin sisteme yüklenmesi ile yapılır.

Applications are made by filling out the online application form and uploading
the following documents in original language and their Turkish translations into
the system at “http://uosy.erdogan.edu.tr/ between the dates specified in the
academic calendar.

GEREKLİ BELGELER
DOCUMENTS

1.

1-Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve Türkçe çevirisi
2-Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri, notlarını
ve not ortalamalarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylı
3-Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden
kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesi
4- Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesi
5- Pasaport: Kimlik bilgilerini gösteren sayfası
6- Mavi Kart sahibi olanların kartın onaylı fotokopisi
7- Fotoğraf: Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde
çekilmiş 1 adet fotoğraf.

1.

2.

Her öğrenci bir kez başvuru yapabilir. Birden fazla sayıda başvuru yapan
adayların bütün başvuruları geçersiz sayılır.

2.

Each student can apply once. All applications of the candidates who apply more
than once will be void.

3.

Başvuru Formunun doldurulması ile ilgili yapılacak yanlışlıklardan doğacak
sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi
alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma
yapılmadan yazılmalıdır.

3.

The consequences arising from the mistakes made on the Application Form are
those of the entire responsibility of the candidate. The information relevant to
the identity of the candidate's credentials on the form should be written without
abbreviation and without changing the passport.

1-High School Diploma: Original High School Certificate and An Attested copy
of its Turkish translation.
2- Transcript of Records: Original transcript of records sealed and approved by
the directorate of the applicant’s High School displaying all the courses taken
at high school. This document should be submitted in a sealed envelope. If this
document is not in Turkish, an attested copy of its Turkish translation should
also be submitted.
3- Exam Result Slip: An original or attested copy of the Exam Result Slip of one
of the above-mentioned examinations showing that the applicant meets the
minimum score requirements.
4-Examination Result Sheet to be used for Application
5- Passport: The page indicating the personal knowledge
6- Attested copy of the Blue Card (If you have)
7- Photos: 1 photo drawn over the last six months, from the front, so easy to
recognize candidates.

