
KBÜ - Ortaöğretim Diploma Puanına Göre Online Başvuru Yapan 

Uluslararası Öğrenciler için Kayıt Tarihleri ve Kayıt Evrakları 

Tarih: 17 – 21 Temmuz / 24– 28 Temmuz 2017  

Saat:  09.00/17.00 

Kayıt Evrakları; 

a) Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden 

onaylı Türkçe tercümesi. 
 

b) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk 

olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (Eğitim 

Ateşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim 

Müşavirliği) alınacak ‘Denklik Belgesi’nin aslı, 
 

 

c) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, 
 

d) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, 

e) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, 
 

f) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, 

g) Fotoğraf (4 adet), 

h) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, 

i) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi 

makamlarca onaylı bir belge, 

Kayıt İçin Sağlık Raporu İstenen Programlar 

1-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı’na 

alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, 

sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip 

olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık 

kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.); program gereği 2. sınıfta araç 

kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış 

olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa 

olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki 

rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve 



taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip 

arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları 

gerekmektedir.  

2-Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 

Programı’na kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt olmasında sağlık açısından herhangi bir 

sakınca yoktur” ibareli heyet raporu gereklidir.  

3-T.O.B.B. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik Programı’na başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve 

yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 

m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında 

(+,) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla 

olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının 

çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite 

hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek 

gerekmektedir. (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda 

belirtilmesi gerekmektedir.) 

 

4-Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümü ile Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi Resim ve Müzik bölümlerine kayıt olan uluslararası 

öğrenciler için daha sonra Özel Yetenek Sınavı yapılacaktır. 

 

 

 

 


