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1416 sayılı Kanun kapsamında …………………… adına
2
 bölgenizde sürdürdüğüm eğitimimi tamamladım ve bir üst

seviyede öğrenim için kabul aldım. Buna ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ayrıca tam mezuniyet tarihimi (derecemi 

aldığım tarihi) içeren resmi okul yazısı ile, kabul aldığım okul ve alana ilişkin resmi okul yazıları ikişer nüsha halinde ektedir. 

Kabul aldığım okul ve alanda, ……………………….. seviyesinde
3
 ………………………………. statüde

4
 öğrenim görmek üzere tarafıma izin

verilmesini; ayrıca öğrenim seviyesi değişikliğinden kaynaklanacak zorunlu vize değişikliği prosedürleri için, masrafları ilgili 

tebliğe göre karşılanmak üzere, Yurda gidiş dönüş izni verilmesini talep ediyorum. Gereğini arz ederim. … / … / … 
5

İmza 
Ad Soyad 

Derecemi aldığım/Mezun olduğum Kabul Aldığım 

Tam tarih:     … / … / … Tarih/Dönem
6
: …………………………………………………............ 

Öğrenim seviyesi 
7
: ……………………………………………………… Öğrenim seviyesi 

8
: …………………………………………………….. 

Okul, bölüm ve alan: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Okul, bölüm ve alan: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Güncel adres, telefon ve e-posta: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EKLER: 
1-Tam mezuniyet tarihini içeren resmi okul yazısı (2 örnek) 
2-Kabul alınan okulun resmi yazısı ve DS-2019 belgesi fotokopisi (2 şer örnek) 
3- Varsa diğer (2 örnek): … 
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Sayı : 81575769/ … / … / …

Konu : Bitirme ve bir üst öğrenim izni talebi 

…………………………. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

(Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü)

1416 sayılı Kanun kapsamında bölgemizde öğrenim gören …………………………………… adlı 

öğrencinin bir üst seviyede öğrenim izni talebine ilişkin bitirme ve kabul belgeleri ektedir. Bilgilerini ve gereğini arz 

ederim. 

 
EK: Bitirme ve kabule ilişkin belge örnekleri (… sayfa) 

1 Bu form öğrenci tarafından iki nüsha halinde ve ilgili bölümleri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 
2 MEB, TPAO, BOTAŞ, TCDD gibi adına öğrenim görülen kurum yazılmalıdır. 
3 “Yüksek lisans” ya da “doktora” şeklinde, kabul alınan öğrenim seviyesi yazılmalıdır. 
4 Bu Alana öğrenim görmek istenilen statü “resmi burslu”, “resmi burssuz” ya da “kısmi burslu” şeklinde belirtilmelidir. Şayet resmi burssuz ya da 
kısmi burslu öğrenim görülecekse, sağlanan gelire ilişkin belgeler form ekine eklenmelidir. 
5 Tarihler gün/ay/yıl formatında yazılmalıdır. 
6 Bu alana, kabulün hangi tarih ya da dönemden itibaren geçerli olduğu yazılmalıdır. 
7 “Yüksek lisans” ya da “doktora” şeklinde yazılmalıdır.  
8 “Yüksek lisans” ya da “doktora” şeklinde yazılmalıdır.  
9 Bu bölüm Ataşeliğimizce doldurulacaktır. 

 
 
     Yurdagül AYDOĞAN
          Eğitim Ataşesi




