İSTANBUL-PENDİK ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde İstanbul Pendik Uluslararası Kız
İmam Hatip Lisesine Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya
ülkelerinden ortaokul mezunu (liseyi okuyacak düzeyde bir eğitim kurumundan mezun
olması) başarılı öğrenciler kabul edilecektir.
Yapılacak sınav sonucu başarılı olan öğrencilerin burs, ulaşım, sağlık, kitap-kırtasiye, sosyalkültürülel ve gezi faaliyetleri, giyim, beslenme ve barınma gibi tüm eğitim-öğretim giderleri
Türkiye Diyanet Vakfı ve Bakanlığımızca müştereken karşılanacaktır.
İmam Hatip Lisesini başarıyla tamamlayan öğrenciler başarı durumlarına göre yüksek
öğrenimleri süresince de desteklenecektir.

MÜRACAT ŞARTLARI
1. Ülkemizdeki ilköğretim okulunun 8. Sınıf seviyesine denk bir eğitim öğretim kurumunu en
az iyi derece (70%) ile bitirmiş olmak
2. Mezun durumunda bulunan öğrenciler için mezuniyetleri üzerinden bir yıldan fazla zaman
geçmemiş olmak.
3. Kız olmak.
4. 01.01.1999 ve sonrası doğumlu olmak.
5. Bedence ve ruhça sağlam sıhhatli olup Türkiye’de eğitim görmeye engel herhangi bir hali
bulunmamak.
6. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak.
7. Adli herhangi bir suça karışmamış olmak ve hakkında arama/tutuklama kararı olmamak.
8. Türkiye’de eğitim görmesi için ailesinin öğrenci hakkında yazılı ve imzalı muvaffakiyet
göstermiş olması.
9. Öğrenci hakkında okulu veya ilgili ülkedeki STK , diğer kurum ve kuruluşlardan alınan
referans mektubunun olması.
10. Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış olmak.

GEREKLİ EVRAKLAR

1. Öğrencinin mezuniyetini gösterir ortaokul diploması veya onaylı fotokopisi,
2. İlköğretimin 8. sınıfını iyi derecede bitirdiğine dair (transkript) not çizelgesi, son sınıf
öğrencisi ise son döneme ait not çizelgesi,
3. Nüfus cüzdanı veya pasaport veya onaylı fotokopileri,
4. Fotoğraf (3 adet)
5. Sahip olunan sertifikalar,
6. Diploma ve not döküm belgesinin Türkçeye onaylı çeviri belgesi,
7. Sağlık raporu

BAŞVURU ŞEKLI VE YERI
Yukarıdaki evrakların bir dosya içinde öğrencinin bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği/Konsolosluğu nezdinde bulunan Din Hizmetleri Müşavirlikleri/Ateşeliklerine
18/06/2015 tarihine kadar teslim edilmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:
Ahmet GÜNDÜZ
Tel: 3124133508
Tel: 5053466223
Mail: aguntr@yahoo.com

