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ÖN KOŞUL ve KONTENJANLAR 
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Avrupa Hukuku (Türkçe) 

 

Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset 

Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve 

AB Çalışmaları bölüm mezunları 
başvurabilir. 

YL:E 

DR:E 

YL:40 

DR:60 

YL:60 

DR:70 

EA 20 9 1 5 4 

Avrupa İktisadi ve İşletme 

(Türkçe) 

 

İktisadı ve İdari Bilimler, İşletme, 

Bankacılık, Sigortacılık,  Sermaye 

Piyasası, Aktüerya alanları başta 
olmak üzere tüm sosyal alan 

mezunları başvurabilir. 

YL:E 

DR:E 

YL:40 

DR:60 

YL:60 

DR:70 

EA 20 9 --- 5 4 

Avrupa Siyaseti ve Ulus. 

İliş. (Türkçe) 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler başta olmak üzere tüm 

Sosyal alan ve Dil bölümü 

mezunları başvurabilir. 

YL:E 

DR:E 

YL:50 

DR:60 

YL:60 

DR:70 

EA 20 7 --- 5 4 

Avrupa’da Siyasal İletişim 
(Türkçe) 

Siyaset Bilimi, İletişim ve Avrupa 
Çalışmaları başta olmak üzere tüm 

sosyal alan ve Dil bölümü 
mezunları 

YL:E 

 

 

YL:40 

 

YL:60 

 

EA 20 9 --- -- -- 

Avrupa’da Siyasal İletişim 

(İngilizce) 

Siyaset Bilimi, İletişim ve Avrupa 

Çalışmaları başta olmak üzere tüm 

sosyal alan ve Dil bölümü 
mezunları 

YL:E 

 

 

YL:60 

 

YL:60 

 

EA 20 9 --- -- -- 

Avrupa Hukuku (İngilizce) 

 

Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset 

Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve 
AB Çalışmaları bölüm mezunları 

başvurabilir. 

YL:E 

DR:E 

YL:60 

DR:70 

YL:60 

DR:70 

EA 20 9 1 5 4 

Avrupa İktisadi ve İşletme 

(İngilizce) 
 

İktisadı ve İdari Bilimler, İşletme, 

Bankacılık, Sigortacılık,  Sermaye 
Piyasası, Aktüerya alanları başta 

olmak üzere tüm sosyal alan 

mezunları başvurabilir.  

YL:E 

DR:E 

YL:60 

DR:70 

YL:60 

DR:70 

EA 20 7 --- 5 4 

Avrupa Siyaseti ve Ulus. 

İliş. (İngilizce) 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler başta olmak üzere tüm 

Sosyal alan ve Dil bölümü 
mezunları başvurabilir. 

YL:E 

DR:E 

YL:70 

DR:80 

YL:60 

DR:70 

EA 20 9 --- 5 4 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci alınmayacaktır.  

 

 

 

 

 



 

ÖN KAYIT ve KESİN KAYIT TARİHLERİ  

Başvuru ve Önkayıt Tarihleri                     02 - 15 Ağustos 2021 

Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat Sınavları 23 – 29 Ağustos 2021 

Sonuç İlanı 01 Eylül 2021 

Kesin Kayıt Tarihleri 02 – 08  Eylül 2021 

Yedeklerin İlan Tarihi 09 Eylül 2021 

Yedeklerden Ön Kayıt Dilekçesi Alınma Tarihleri 10-13 Eylül 2021 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedeklerin İlan Tarihi 14 Eylül 2021 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedeklerin Kayıt Tarihi  15 Eylül 2021 

 

ANABİLİM DALLARINA GÖRE SINAV TARİHLERİ 

ANABİLİM DALLARI Yazılı Mesleki Bilgi 

Değerlendirme Sınav 

Tarih ve Saati 

Mülakat (Sözlü) Sınav 

Tarih ve Saati 

Avrupa Siyaseti ve Uluslararası 

İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans 

24 Ağustos 2021 

Saat:10:00 

27 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa İktisadı ve İşletme (İngilizce) 23 Ağustos 2021 

Saat:11:00 

25 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa Hukuku (İngilizce) 24 Ağustos 2021 

Saat:10:00 

25 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa’da Siyasal İletişim 

(İngilizce)  

23 Ağustos 2021 

Saat: 14:00 

26 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa’da Siyasal İletişim (Türkçe) 23 Ağustos 2021 

Saat: 14:00 

26 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa Siyaseti ve Uluslararası 

İlişkiler Türkçe Yüksek Lisans 

24 Ağustos 2021 

Saat:10:00 

26 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa Siyaseti ve Uluslararası 

İlişkiler Türkçe  - İngilizce Doktora 

24 Ağustos 2021 

Saat:10:00 

25 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa İktisadı ve İşletme (Türkçe) 23 Ağustos 2021 

Saat:11:00 

25 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

Avrupa Hukuku (Türkçe) 24 Ağustos 2021 

Saat:10:00 

25 Ağustos 2021 

Saat:09:30 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL BİLGİLER: 

✓ Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların lisans, Doktora programlarına 

başvuracak adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için 

lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. 

✓ Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, 

ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler 

başvurabilir. 

✓ Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini 

veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten bir belge ibraz etmek 

zorundadırlar. 

✓ Adaya ait Üniversite ve GANO bilgileri YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden 

alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayan adayların mezun ya da mezun aşamasında 

oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri 

YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. 

(https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi). Yurtdışı yükseköğretim 

kurumundan mezun olan/olacak adaylar bilgilerini kendileri gireceklerdir.   

✓ Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not döküm 

belgelerinde (transkript) 4'Iük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması 

bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz. 
✓ Adaylar sadece bir tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuru yapılabilir.   

✓ Adaylar, başvurdukları programlar ile ilgili ilan edilen tüm sınavlara katılmak zorundadır. 

Aksi takdirde başarı değerlendirmesin de dikkate alınmazlar. 

✓ Yabancı Dil Belgesi, YÖKDİL, e-YDS, YDS veya YÖK/ÖSYM’ce eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur. 

✓ Enstitümüz, Avrupa’da Siyasal İletişim Anabilim Dalı Türkçe yüksek lisans programına 

başvuracak adayların yabancı dil belgesi olarak İngilizce (en az 40 puan) veya Fransızca 

(en az 45 puan) yabancı dil sınavından almış oldukları belgeleri ibraz etmeleri, diğer 

anabilim dalları yüksek lisans - doktora programlarına başvuracak adayların İngilizce dil 

sınavından istenilen puan şartını sağlamış olmaları gerekir.  

✓ Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki 

bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön 

değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki 

kontenjanlar için yirmi, 10’un üstündeki kontenjanlar için iki katıdır. 

✓ KKTC Uyruklu adaylar TC vatandaşı gibi değerlendirilecek olup ALES puan şartı 

aranır.  

✓ Mavi Kart sahibi veya çift uyruklu adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir. 

Yabancı Uyruklu kontenjanından başvuru yapan adaylar yabancı uyruklu olarak 

değerlendirilir. Başvurular tamamlandıktan sonra uyruk bilgisi değiştirilemez. Yabancı 

uyruklu statüsünde başvuran adaylar yabancı uyruklu öğrenim ücretlerine tabidir.  

✓ Yedek listesindeki adaylar; Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvuran adaylardan 

ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi ve mülakat değerlendirmeleri sonrasında asil ve yedek 

liste belirlenir. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak 

üzere boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe 

alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. 

Dilekçe vermemiş yedek adaylar puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. 

Başarı sıralamasına göre boş kalan kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. 

Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere 

https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi


Enstitüye başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler enstitümüzün web 

sayfasında ilan edilir.) 

✓ İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyenlerin, ön kayıt ve kesin kayıt 

yaptırmayanların mazeretler kabul edilmez. 

✓ Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi 

durumda geçersiz sayılacaktır. 

✓ İlan edilen kontenjandan az öğrencinin kayıt yaptırdığı programlar açılmayabilir. 

Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrenci sayısı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 

belirlenmektedir.     

✓ Lisansüstü işlemleri, 05.10.2017 tarih ve 30201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

"Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” kapsamında 

uygulanacaktır. 

✓ Avrupa Araştırmaları Enstitüsü giriş sınavları ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı 

tutmaktadır.  Lütfen enstitü web sayfasını takip ediniz.  

✓ Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu 

nedenle başka bir yükseköğretim kurumunda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora 

Programına kayıtlı olanların Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını 

sildirmeleri gerekmektedir.  

✓ Sınav Salonlarına cep telefonu alınmayacaktır. Adayların bu konuda gerekli hassasiyeti 

göstermeleri rica olunur.  

✓ Görüş, öneri ve taleplerinizi başvuru işlemlerinin yapılacağı http://basvuru.marmara.edu.tr 

adresinde, “Destek” bölümünden yapabilirsiniz.  

BAŞVURU: 

✓ Ön kayıt başvuruları 02 – 15 Ağustos 2021 tarihleri (https:basvuru.marmara.edu.tr) 

arasında sadece sistem (online) üzerinden yapılacaktır. Ön kayıtta elden Enstitüye belge 

teslim edilmeyecektir. Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt 

hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde Enstitümüze sistem üzerinde yükledikleri 

belgelerin asıllarını şahsen veya noter vekaleti verdikleri yakınları aracılığı ile teslim ederek 

kayıt işlemini tamamlayacaklardır. Posta yoluyla kayıt yapılmaz. 

✓ Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Enstitümüz 

web sayfasının ilan edilen başvuru sistemi üzerinden daha önce hesabı olmayanlar “yeni 

hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili sekmelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında 

yüklenmesi istenilen belgeleri pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri 

gerekmektedir. Adayların başvuru sırasında, güncel olarak kullandıkları e -posta adreslerini 

girmeleri gerekir. Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. 

✓ Adaylar tarafından yüklenen bilgi ve belgeler enstitümüz öğrenci işleri tarafından kontrol 

edilip onaylanacaktır. Enstitümüz tarafından onay/red verilen belgeler ile ilgili adaya bilgi 

e-posta yolu ile gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması 

durumunda başvuru sırasında belirttiğiniz güncel e - posta adresinize ( geçersiz başvuru, 

onaysız belge, eksik evrak vb.) bilgilendirme yapılacaktır. Onaylanmış olan tercihler 

değiştirilemez ve silinemez. Aday ön kayıt süresince oluşturulan kullanıcı bilgisiyle 

sisteme giriş yaparak bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilecektir.  

✓ Ön kayıt sırasında beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen 

bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Kesin kayıt hakkı 

kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.  

 

http://basvuru.marmara.edu.tr/


 

ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İSTENEN BİLGİ VE BELGELER: 

Aşağıdaki belgeler, başvuru sırasında sisteme (online) yüklenecektir. Belgelerin onaylı ve 

imzalı olması gerekir.  

✓ Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (Zorunlu); Yüksek 

Lisans Programlarına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu 

ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Doktora 

programına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek 

Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. 

✓ Mezun olabilecek durumda başvura yapan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet 

belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de gösteren belgeyi ibraz etmek 

zorundadır. Aksi takdirde kesin kayıt hakkını kaybederler. 

✓ Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge 

yüklemeyeceklerdir. 

✓ Transkript Belgesi (Onaylı, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (Zorunlu);  

Yüksek Lisansa Programlarına başvurularda onaylı Lisans Transkript belgesi, Doktora 

Programlarına başvurularda onaylı Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgelerini 

yüklenmesi gerekmektedir. Mezun olmayan lisans öğrencileri yedi (7) dönemlik olarak, 

mezun olduğu ve/veya mezun olacağı Üniversitesi tarafından Genel Ağırlıklı Not 

Ortalaması (GANO) hesaplanmış olması gerekmektedir. Not değişikliği durumunda 

güncellenme talep edilemez.  

✓ ALES Sonuç Belgesi– (Zorunlu); Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş (5) 

yıl geçerlidir. Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgeleri sisteme 

yüklenecektir. ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi 

belirtilmemiş ise, ALES sınavının geçerlilik süresi kadardır. Tezli Yüksek Lisans ve 

Doktora Programlarına başvuracak adayların aşağıda belirtilen puan şartını sağlamaları 

gerekir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES veya eşdeğer bir sınavdan belirli bir puan almış 

olma şartı aranmaz.   

 

 ALES (EA) GRE GMAT 

Yüksek Lisans 

Programları 

En az 60 puan En az 151 puan En az 466 puan 

Doktora Programları  En az 65 puan En az 152 puan En az 486 puan  

✓ Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, e-YDS, YDS veya eşdeğeri, pdf ve ya jpeg formatında 

sisteme yüklenecektir) (Zorunlu); Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak 

adayların, belirtilen sınavlardan istenilen puanı veya YÖK/ÖSYM tarafından 

eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğerini almaları 

gerekmektedir. ÖSYM’nin yaptığı sınavlara giren adaylar sınav adı ve dönem bilgisi 

gireceklerdir. Puanlar ÖSYM’den sistem tarafından çekilecektir. YÖKDİL,  YDS, e-YDS, 

gibi sınavların geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir.  

✓ Fotoğraf (Zorunlu); Son altı ayda çekilmiş 4.5X6 cm vesikalık fotoğraf. Tüm resmi 

işlemlerinizde yüklenen fotoğraf kullanılacaktır. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen 

fotoğraflardan dolayı adayın ön kayıt başvurusu iptal edilecektir.   

✓ Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında 

tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik 

belgesi almaları gerekir.  

Yabancı%20Dil%20Sınavları%20Eşdeğerlilikleri.pdf
Yabancı%20Dil%20Sınavları%20Eşdeğerlilikleri.pdf
Yabancı%20Dil%20Sınavları%20Eşdeğerlilikleri.pdf


✓ Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan adayın ön kaydı kabul edilir,  ancak kesin kayıt 

sırasında belgenin ibraz edilmesi gerekir.  

✓ TÖMER Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için) (Zorunlu); En az B2 Seviyesinde  Türkçe 

programlar için zorunlu. Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim 

kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya 

da TÖMER, Marmara – TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki yükseköğretim 

kurumlarından biri tarafından yapılan Türkçe sınavından B2 (TÖMER) veya eşdeğer puan 

aldığını gösteren resmi belgeye sahip olması gerekir.  

✓ Okul Tanıma Belgesi (Zorunlu); Okul tanıma belgesi, aday tarafından lisansüstü 

programları kesin kayıt sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu 

Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25/05/2016) için tıklayınız.  

Yurt dışında mezun Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar: 

Yukarıda yer alan belgelere ek olarak 

✓ Yurt dışında mezun Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme 

yükledikleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), başvurdukları 

program dilinde veya Türkçe tercümesi yapılmış olarak başvuru yapmaları 

gerekmektedir. 

✓ Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme 

yüklenecektir. 

 Aday Değerlendirme Tablosu 

 ALES veya Eşdeğer 

Sınav (Tezli YL ve 

Doktora için en az %50) 

Transkript 

Notu  

% 

Mesleki Bilgi 

Değerlendirme  

% 

Mülakat 

% 

Toplam 

% 

Tezli YL T.C. 

Uyruklu (Yüzde)  
 

%50 

 

  %10 

 

%20 

 

%20 

 

100 
Doktora  T.C. 

Uyruklu (Yüzde) 
 

%50 

 

%10 

 

%20 

 

%20 

 

100 
Tezli YL Yabancı 

Uyruklu (Yüzde) 
 

---- 

 

%30 

 

%40 

 

%30 

 

100 
Doktora Yabancı 

Uyruklu (Yüzde) 
 

---- 

 

%30 

 

%40 

 

%30 

 

100 
• Minimum genel başarı puanı, Yüksek Lisans Programlarında 60, Doktora Programlarında 70’dir. 
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 KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

 

• Mezuniyet belgesi (Zorunlu) (Aslı ve bir adet fotokopisi) : 

Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları 

gerekir. 

Doktora Programlarına kayıt yaptıracak adayların Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip 

olmaları gerekir.  

Mezuniyet belgelerini ibraz edemeyen adaylar kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları 

yapılmayacaktır.  

• Transkript belgesi (Zorunlu- 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekir.) 

• Askerlik Durum belgesi (Zorunlu – askerlik şubesi veya e-devletten alınabilir.) 

• Yabancı Dil belgesi (Zorunlu -  üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı) 

• ALES belgesi veya eşdeğer belge (Zorunlu – Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle 

geçerlidir. Üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.) 

• Denklik belgesi (Zorunlu – Eğitimini yurtdışında tamamlamış TC vatandaşları için) 

• 2 adet fotoğraf (Zorunlu – 4.5 X 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.) 

• TC Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi (Zorunlu – Bir adet arkalı – önlü fotokopisi) 

• Pasaport Fotokopisi (Zorunlu – Yabancı Uyruklu adaylar için. Pasaportun aslı mutlaka 

gösterilerek fotokopisi, program dilinde veya Türkçe tercümesi yapılması gerekmektedir.)  

• TÖMER belgesi (Zorunlu - Yabancı Uyruklu adaylar için. Eğitimini Türkiye’de 

tamamlayan adaylar hariç) 

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

tarafından “Lisansüstü Programları Kesin Kayıt” sırasında enstitümüze teslim edilecektir. 

Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru 25/05/2016) için 

tıklayınız.) 

• Katkı Payı Dekontu (Kayıt yaptıracak adayların açıköğretim vb. programlarda kayıtları  

var ise katkı payı öderler.)  

• 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.  

• Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar: 

• Yukarıda yer alan belgelerini yeminli tercüman tarafından onaylı nüshalarını Enstitüye 

teslim edeceklerdir.  

• Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma belgesini ya da Denklik Belgesini kesin kayıt 

sırasında Enstitüye teslim edeceklerdir.  

• Noter vekaleti ile kayıt yaptırılabilir. Posta yoluyla kayıt yapılmaz.  

• Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.  

• Lisansüstü işlemleri, 05.10.2017 tarih ve 30201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

"Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” kapsamında 

uygulanacaktır. 

 

 


