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1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURULAR :


GENEL BİLGİLER ve BAŞVURU KOŞULLARI

;

Başvuru sistemi (05.06.2017 saat:10.00 itibarıyla açılacaktır.) https://basvuru.marmara.edu.tr/

Lisansüstü programlarımıza başvuracak adaylardan;
 Türkiye içindeki Yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun aşamasında olan adayların bazı bilgileri (Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.)
YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden çekilecektir. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayan adayların mezun yada mezun aşamasında oldukları
Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.
 Başvurularının tamamlanmasından sonra GANO güncellemesi yapılacaktır. Bu durumda mezun durumdaki adayların güncel GANO bilgileri ile işlem
yapılacaktır.
 Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer)
üniversite seçeneğini seçebilirler.
 Kayıt bilgileri aşağıdaki sorgulanabilir.
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi






Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların lisans veya 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 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not döküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not
ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.
o Denklik Belgesi/Okul Tanıma Yazısı, Yurtdışı Yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, kesin kayıt için gerekli denklik veya okul tanıma
belgesini, ‘Lisansüstü Programları Kesin Kayıt’ tarihlerinde şahsen ilgili enstitüye teslim edeceklerdir. Bahsedilen belgeler ile ilgili işlemler
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır.
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için

esdegerlik-tablosu-26022016.html

http://www.osym.gov.tr/TR,10220/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-ve-

(WEB adresini ziyaret ediniz)



KKTC Uyruklu adaylar TC vatandaşı gibi değerlendirilecek, TC Vatandaşı kontenjanlarına başvurabileceklerdir. Bu adayların başvurularında ALES puan
şartı aranır.



YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK belgesi 'Lisansüstü Tezli Programlar Kesin Kayıt' tarihlerinde aday tarafından
ilgili enstitüye teslim edilecektir. Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilmiştir.
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Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların 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 resmî belgeye sahip olması gerekir.




Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.
Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini
başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalınca belirlenen ve Enstitü Yönetim Kurulu'nca
onaylanan Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.
Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
Adaylar, en fazla 2 farklı programa başvurabilirler. (2 Tezli, 2 Tezsiz programa başvurulabilir.) Ancak Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı
anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Mülakata kimler çağrılacak; öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi hesaplamasına göre belirlenir.
Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, 10’un üstündeki program kontenjanları için kontenjanın iki
katıdır. Adaylar, ilan edilecek mesleki bilgi sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
Enstitümüz; lisansüstü programlarına başvuran adaylardan ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme, Mülakat hesaplamaları (aşağıda
belirtilen Değerlendirme Koşulları Tablosu) sonrasında başarılı en yüksek puandan, daha düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar
asil liste belirlenir. Diğer başarılı adaylar yedek olarak listede yer alır. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere
boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe ile ön kayıt alınır. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı
yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru
sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde
kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler Enstitümüz web sayfasında ilan edilir.)
Lisansüstü programlara öğrenci başvuruları sadece sistem üzerinden alınacaktır.
İlgili tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.
Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında ön koşul, alan sınırlaması, başvuru için gerekli dil ve diğer puanlar ile ilgili şartlar
bulunmaktadır. Bu koşullara uyulması zorunludur.
Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.
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Değerlendirme Koşulları Tablosu;

ALES veya eşdeğer sınav

Tezli Programlar
T.C. Uyruklu(Yüzde)
50

Tezsiz Programlar
Tezli Programlar
T.C. Uyruklu (Yüzde) Yabancı Uyruklu(Yüzde)
-

Tezsiz Programlar
Yabancı Uyruklu(Yüzde)
-

Transkript Notu

20

40

40

40

Mesleki Bilgi Değerlendirme

15

40

40

40

Mülakat (Sözlü)

15

20

20

20

TOPLAM

100

100

100

100

Tezsiz Ücretleri:


Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır. 2017 Yılında ‘Tezsiz YL’ ücretleri
9.000.- + 300 Dönem Projesi TL dir.



Tezsiz Lisansüstü öğrencilerinin ilgili dönem öğrenim ücreti ödemeleri, harc.marmara.edu.tr adresinden “World” özelliğine sahip kredi kartları ile
her dönem için 6 taksit olarak ödenebilecektir. İlgili sayfadan yönlendirileceğiniz 3d Secure YKB online ödeme sayfasında “World” özellikli kredi
kartınızla taksitli olarak; “World” özelliği olmayan kredi kartınızla ise tek çekim olarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
 Kredi kartı ile ödeme yapılabilecek Bankalar; Yapı Kredi Bankası Worldcard, Albaraka Worldcard, Anadolubank Worldcard, TEB Worldcard, Vakıfbank
Worldcard
 Kredi kartsız nakit olarak yapacağınız tüm ödeme işlemleri Yapı ve Kredi Bankası şubelerinden veya Yapı ve Kredi Bankası İnternet Şubesinden
gerçekleştirilebilir.
 Yabancı Uyruklu adayların Tezli Programlar için katkı payı ücretleri;
o Yıllık 774 TL,(2015 yılı Ücret olup Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik gösterebilir.)
o Mavi kart sahibi olduğunu belgelemeyenler de bu ücreti ödeyeceklerdir.

o

Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

o ALES puanı başvurdukları programın puan türünde; en az 60 (GRE, GMAT not karşılığı için aşağıda belirtilmiştir.)
(Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir.);
ALES

GRE
60

GMAT
Yeni :151

Eski :635

466

o Yabancı uyruklu kontenjanlarına yapılan başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
o Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
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 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı başvurdukları programın puan türünde; en az 65 (GRE, GMAT not karşılığı için aşağıda belirtilmiştir.)
sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir.).;
ALES
65

GRE
Yeni:152 Eski:658

(Bu

GMAT
486



Başvuru yapılacak Doktora programın, eğitim dilinde KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS puanının 60 veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur. YÖKDİL' in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır. Adaylar her iki
sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği
olacaktır.



İngilizce-Almanca ve Fransızca Öğretmenliği Doktora programına başvuracak adayın ayrıca ilgili yabancı dilden farklı bir dilden YDS’den en az 60 puan,
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.



Tezli YL, Doktora Programlarına Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri
Ön Kayıt

Başlangıç
05 Haziran
2017

Mesleki Bilgi Değerlendirme - Mülakat
Bitiş

22 Haziran 2017

Başlangıç
28 Haziran 2017

Sonuç
İlan

Bitiş
05 Temmuz 2017

07
Temmuz
2017

Kesin Kayıt
Başlangıç

Bitiş

17 Temmuz
2017

21 Temmuz
2017

YEDEK
Lisansüstü Tezli
Programlar
Yedeklerin İlanı

Lisansüstü Tezli Programlar
Yedeklerden Ön Kayıt
Dilekçesi Alınması
Başlangıç

Lisansüstü Tezli Programlar
Yedeklerden Ön Kayıt
Dilekçesi Alınması
Bitiş

Lisansüstü Tezli Programlar
Yedek-Kesin kayıt Hakkı
Kazananların İlanı

Lisansüstü Tezli Programlar
Ön Kayıt Dilekçesi Alınan Adayların
Kesin Kayıtları
Başlangıç-Bitiş

24 Temmuz
2017

25 Temmuz
2017

26 Temmuz
2017

27 Temmuz
2017

28 Temmuz 2017
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Tezsiz YL Programlarına Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri
Ön Kayıt

Mesleki Bilgi Değerlendirme - Mülakat

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

28 Haziran
2017

17 Temmuz 2017

19 Temmuz 2017

21 Temmuz 2017

Sonuç
İlan
25
Temmuz
2017

Kesin Kayıt
Başlangıç

Bitiş

26 Temmuz
2017

28 Temmuz
2017

Yedek
Lisansüstü
Tezsiz
Programlar
Yedeklerin
İlanı
31.Tem.17

Lisansüstü Tezsiz
Lisansüstü Tezsiz
Programlar
Programlar Yedeklerden Ön
Yedeklerden Ön Kayıt
Kayıt Dilekçesi Alınması
Dilekçesi Alınması
Bitiş
Başlangıç
31.Tem.17

01 Ağustos 2017

Lisansüstü Tezsiz
Programlar
Yedek-Kesin kayıt
Hakkı Kazananların
İlanı

Lisansüstü Tezsiz
Programlar
Ön Kayıt Dilekçesi
Alınan Adayların
Kesin Kayıtları
Başlangıç-Bitiş

02 Ağus.2017

03-04 Ağus.2017

Başvuru şekli;
 Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır (yatay geçiş başvuruları enstitü ’ye elden başvuru ile yapılır.)
Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde sisteme
yükledikleri belgelerin asıllarını şahsen Enstitümüze teslim ederek kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
 Enstitümüze lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının
(www.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen www.başvuru.marmara.edu.tr üzerinden daha önce hesabı olmayanlar
“yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili sekmelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen
belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir.(Dosyalar için yeteri kadar kota verilmiştir. Büyük boyutlu
dosyalar için online dosya küçültme programlarını kullanınız. Ya da tarama çözünürlüğünü küçülterek tarayınız.)
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Kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur.(Bilgilendirme e-posta aracılığıyla
yapılacaktır.)
 Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler Enstitümüze personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitü tarafından onayı
verilen adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda da Enstitümüze
tarafından, başvuru sırasında belirttiğiniz e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik
evrak vb.) “Onaylanmış olan tercihler değiştirilemez ve silinemez.” Başvuru tarihleri dışında Enstitümüz tarafından onay
işlemleri devam edebilir. Bu durumda başvuru tarihleri dışında belgeler ilk defa kontrol ediliyorsa hatalı belgelerde bir kez
düzeltme hakkı verilir.
 Başvuru tarihleri süresince (ön kayıt sırasında) oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde
güncelleme yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe
doğrultusunda (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini
sağlayacaktır.
 Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaklardır.
 Ön kayıt sonrası beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda
sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular, kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.

 Ön Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
o Aşağıdaki belgeler, başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Belgelerin onaylı ve imzalı olması gerekmektedir.
Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Yüksek Lisans ve Doktora için başvuran adayların lisans diplomasına sahip
olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına
başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılı öğrenci olmaları gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi
kesin kayıtları yapılmayacaktır.
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o Diploma ve Formasyon Belgesi olanlar ikisini birlikte yükleyeceklerdir (Formasyon isteyen programlar için).
o Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin en az
7
dönemlik olması gerekmektedir. Doktora Programlarına başvurularda ‘Yüksek Lisans’ transkripti yüklenmesi gerekmektedir. Yurt dışındaki
bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not döküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük
sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur.
Bu hesaplama Üniversitemiz
tarafından yapılmaz.
ALES belgesi; Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. (Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç
yıl süreyle geçerlidir.)(Hangi dönem seçilirse o döneme ait puan ÖSYM’den alınır daha sonradan puan değişikliği yapılamaz. Bu nedenle dönem
seçiminde dikkatli olunuz.)(Yabancı Uyruklu adaylardan ALES istenmez.) (ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlik süresi
belirtilmemiş ise bu sınavın geçerliliği ALES sınavının geçerlilik süresi kadardır.)
Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya eşdeğeri) (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir);
o Doktora programları için. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS veya eşdeğeri belirtilen sınavlardan en az 60 puan şartı Yabancı Dil Belgesi,
o YÖKDİL' in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü
eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.
o İngilizce-Almanca ve Fransızca Öğretmenliği Doktora programına başvuracak adaylar ayrıca farklı bir Yabancı dilden YDS’den veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 60 puan almış olmaları gerekir.
o Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans programına öğrenci alım koşullarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından
yapılan sınavlardan veya bu sınavlar için Güncel olarak yayınlanan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliliklerinde belirtilen sınavlardan en az 50
puan şartı “ Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir.); Yüklenen fotoğraflar, sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında
olacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimlerden basılacaktır. Manzara ve diğer uygun olmayan
şekilde yüklenen fotoğraflar iptal edilecektir.
Türkçe olmayan belgelerde; (Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar); Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı
uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), Türkçe tercümesi Yeminli tercüman
tarafından yapılmış onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.
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 Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
 Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları gösterilerek Enstitümüz tarafından belge fotokopileri “aslı gibidir” yapılabilir. Noter Onayı
İstenilmeyecektir.
Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt olacak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası
Doktora programlarına kayıt olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin
kayıtları yapılmayacaktır.
o Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin alındığı Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt
yaptırabilecektir.

Transkript Belgesi (onaylı); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
Askerlik Durum Belgesi, Askerlik Şubesinden veya e-devlet sistemiyle alınabilecektir.
ALES Belgesi (Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir.)
Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya eşdeğeri) (Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Tüm Doktora programları için.) YDS, KPDS,
ÜDS veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul
edilecektir.

Fotoğraf (2 Adet) Vesikalık olacaktır..
Denklik Belgesi/Okul Tanıma Yazısı, Yurtdışı Yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, kesin kayıt için gerekli denklik veya okul tanıma
belgesini, ‘Lisansüstü Programları Kesin Kayıt’ tarihlerinde şahsen ilgili enstitüye teslim edeceklerdir. Bahsedilen belgeler ile ilgili işlemler
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır.

TC Kimlik fotokopisi;
Yabancı uyruklu adaylar;
Yabancı Uyruklu adaylar 2 adet resim, mezuniyet ve transkriptin Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta Enstitümüze teslim etmeleri
gerekmektedir.
Pasaportun fotokopisi (Türkçe tercüme yapılmış, aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi Enstitümüz tarafından onaylanacaktır.)
TÖMER belgesi. (Lisans eğitimini Türkiye de almış adaylardan istenmez.) TÖMER belgesinin gerekli olduğu programlarda bu belge kesin kayıt
sırasında alınacaktır. Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların 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 resmî belgeye sahip olması gerekir.
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2. YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA BAŞVURU;
Yatay Geçiş için; online başvuru yapılmayacaktır. Belgeler Enstitümüze elden teslim edilecektir.
Üniversitemiz dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı
olmuş öğrencilerin aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Enstitümüze yatay geçişi kabul edilebilir.
Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat.(Enstitü Onaylı)
TC Kimlik fotokopisi.
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