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• Mezuniyet belgesi (Zorunlu - Aslı ve bir adet fotokopisi.), Yüksek Lisans Programlarına kayıt 

yaptıracak adayların Lisans, Doktora Programlarına kayıt yaptıracak adayların Yüksek Lisans diplomasına 

sahip olmaları gerekir. Mezuniyetlerini belgeleyemeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.  

• Transkript belgesi (Zorunlu) Doktora programlarına için onaylı yüksek lisans transcripti, yüksek lisans 

programları için ise sekiz (8) dönemlik hesaplanmış ve onaylanmış lisans transcriptlerinin ibraz etmeleri 

gerekir. E- imzalı transcriptler kabul edilecektir.( 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması 

gerekir.)  

• Askerlik Durum belgesi (Zorunlu) Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alına bilinir.  

• Yabancı Dil belgesi (Zorunlu) Sınavların geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.  

• ALES belgesi veya eşdeğer belge (Zorunlu) Üzerinde kontrol kodu olmalıdır. Açıklandığı tarihten 

itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.  

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

• Fotoğraf 2 adet (Zorunlu ) Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.  

• TC Kimlik Fotokopisi (Zorunlu) 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)  

• Katkı Payı Dekontu (Kayıt yaptıracak adayların başka bir yükseköğretim kurumunda birinci öğretim 

veya açıköğretim programında kaydı var ise Enstitümüzde kayıt yaptıracakları programa ait katkı payını 

öderler. ÖĞRENCİ NUMARASI ile HALK BANKASI şubelerine veya online olarak)  

• 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 belgelemeyen adaylar da 

belirtilen ücreti ödeyeceklerdir. Yabancı Uyruklu adaylar Yerleştirme Sonuç Belgelerinde yer alan 

ÖĞRENCİ NUMARASI ile HALK BANKASI şubelerine veya online olarak öğrenim ücretlerini 

yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.  

• Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılacak olup ön kayıt beyanları ile kesin kayıt 

belgelerindeki uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.  

• Kesin kayıt işlemleri, belirtilen tarihler arasında şahsen ya da noter vekaleti ile yaptırılabilir. Posta yolu 

ile kayıt yapılmaz.  

• Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 

 


