
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

“2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı  Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıtta İstenen 

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. 

 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 ve Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında 

tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma 

denklik belgesi almaları gerekmektedir. 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 diğer 

üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe sınavından en 

az B2 (TÖMER) veya denk 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 aşağıdadır (25/05/2016). 

 Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar; 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. 

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik İşlemleri 

Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında tıklayınız.  

 

 Tanıma belgesi: Tanıma talebinde bulunan ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim 

kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği 

taşımayan belge.  

 Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp 

doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek 

bulunmamaktadır. İlgililer Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "Okul Tanıma Yazısı" 

alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda 

bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik 

başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.  

 Başvurular aşağıda bulunan adrese şahsen yapılacaktır:  

                  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA  

 Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere cevabi "Okul Tanıma" yazıları 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirecekleri açık adres ve imza içeren 

dilekçelerine istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yalnızca posta yolu 

ile gönderilmektedir.  

 Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun 

TC vatandaşları ve Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans 

programlarından mezun Yabancı Uyruklular denklik başvurusunda bulunacaklardır.  

 Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık 

alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığından‘OkulTanımaYazısı’alaraklisansüstüeğitimbaşvurusuyapabilirler.  

Adres :Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA  

Telefon :(Denklik Birimi): 0850 470 0 965 (0850 470 0 YÖK)  



Faks :0(312) 266 5060  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi detaylar için tıklayınız.  

Denklik/Tanıma Yönetmeliği için tıklayınız.  

Adres için tıklayınız.  

Başvuru hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.  

Başvuru Formu için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okul Tanıma Belgesi (Yabancı Uyruklu adaylar) Okul tanıma belgesi, 02 - 08 Eylül 2021  tarihleri 
arasında aday tarafından ‘Kesin Kayıt’ sırasında Enstitümüze teslim edilecektir. 

 

*Başvurusu onaylanan adaylar "Mesleki Değerlendirme Sınavına" girebilmesi için başvuru 
sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) güncel "Sınav Giriş Belgesi"ni sınavdan 1 (bir) gün önce 
almaları gerekmektedir. 

** Ön başvuru yapan adaylar başvuru durumlarını kontrol etmek için sık sık başvuru 
sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) başvuru durumlarına bakmaları gerekmektedir. 

 


