
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

 Mezuniyet Belgesi (Zorunlu)  

 Transkript Belgesi (Onaylı- Zorunlu), 4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması 

gerekmektedir. Kesin kayıt sırasında  dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin 

ibraz edilmesi zorunludur.  

 ALES Belgesi veya eşdeğeri (Zorunlu), Güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan 

sonuç belgesi çıktısı, açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl süre ile geçerlidir. 

 Yabancı Dil Belgesi veya  eşdeğeri   (Zorunlu)   Sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş (5) 

yıl süreyle geçerlidir.  

 Fotoğraf (2 Adet Vesikalık - Zorunlu) Son altı ay (6) içinde çekilmiş olmalıdır.  

 Denklik Belgesi (Zorunlu) Eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından almaları gerekir.  

 TC Kimlik fotokopisi 

 Yabancı Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları 

programın dilinde veya onaylı Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta enstitümüze 

teslim etmeleri gerekmektedir (Zorunlu). 

 Yabancı Uyruklu adayların Pasaportun fotokopisi. Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek 

fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır. Başvuru yapılan programın dilinde 

olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir (Zorunlu). 

 TÖMER belgesi (Yabancı Uyruklu adaylar - Zorunlu) en az B2 Seviyesinde, yurt içindeki 

veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir 

lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez. 

 Okul Tanıma Belgesi (Yabancı Uyruklu adaylar – Zorunlu) Okul tanıma belgesi, aday 

tarafından ‘Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim 

edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru 

(25.05.2016) için tıklayınız.  

 Yabancı Uyruklular için katkı payı ücretleri: Yüksek Lisans programları için 6.000TL, 

Doktora programları için 7.500TL yıllık katkı payı öderler. Mavi Kart sahibi olduğunu 

belgelemeyenler de belirtilen ücreti ödeyeceklerdir.  

 Kesin kayıtta yukarıda istenilen tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.   

 İlgili belgenin aslı gösterilerek  aday tarafından getirilen fotokopisine Enstitümüzce “aslı 

gibidir” yapılır. 

 Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, Mezun olduğu Üniversite 

tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilir. 

 Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan 

sadece adaylar sorumludur. 

 Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir. 

 Posta yoluyla kayıt yapılamaz. 

 Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/lisans%C3%BCst%C3%BC/Yurtdisi_Yuksekogretim_Diplomalari_Tanima_ve_Denklik_islemleri.pdf

