
 

 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER/ NECESSARY DOCUMENTS FOR REGISTRATION 

 

1. 

Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu 

gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Eğitim Bakanlığı’ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak 

"Denklik Belgesi", 

2 Adayın pasaportunun aslı ve pasaport bilgilerinin Türkçeye çevrili onaylı fotokopisi, 

3 
Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını gösteren banka 

dekontu, 

4 

YÖS’ e Türkiye içinde giren ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş olup üniversitemize 

kaydolmak isteyen adayların dışındakilerden, Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın 

Türk dış temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,  

5 
Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği 

ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, 

6  İkametgâh belgesi 

7  Yabancı uyruklu kimlik numarası, 

8 
2 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde olmalı). 

9 

Mustafa Kemal Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin 

Yönergesi’nin 14-2/i(Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde 

yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, miktarı Üniversitemizce 

belirlenen maddi güvenceyi gösteren belge) fıkrası uyarınca 2.500,00 TL veya eşdeğeri döviz olarak 

maddi teminat  

10 
Liseyi Türkiye ve KKTC ‘de bitiren  adayların ilk uyruklarının Türkiye veya KKTC vatantadaşı 

olmadığını belirten belge 

11 

SAĞLIK İLE İLGİLİ BÖLÜMLERE YERLEŞEN ADAYLARDAN SAĞLIK RAPORU 

 

1. Tıp Fakültesi’ ne kaydolacak adayların Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği 
ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu 
mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet 
raporu alınması gerekir, 

 
2. Diş Hekimliği Fakültesi kaydı için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi 

bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi 
engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması 
gerekir, 

 
3. Hatay Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü kaydı için kayıt için üniversitenin 

önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha 
sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını 
belgeleyen heyet raporu alınması gerekir, 

 
4. Hatay Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi programına başvurabilmek için 

Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir 
hastaneden, eğitim Süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek 
fiziki ve ruhsal engeli olmadığını Belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. Bu 



programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde Mesleğin gerektirdiği 
üniformayı giymek zorundadırlar. 

 
5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne 

kayıt için; üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim 
süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli 
olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. 

 
6. Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına kaydolacak adaylar heyet 

raporu alacaklardır. Ancak; İlk ve Acil Yardım Programına alınacak öğrencilerin 
raporları, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya Devlet Hastanelerinden sürücü 
belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını 
belgeleyen rapor almaları, program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması 
sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65'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 
gerektiğinden bunu raporlarında belgelemeleri gerekmektedir şeklinde olacaktır. 

 


