 Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
 Mezuniyet Belgesi (zorunlu) Sanatta Yeterlik Programlarını kazanan adaylar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi zorunludur.
 Transkript Belgesi (onaylı - zorunlu) Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerin ibraz edilmesi zorunludur. 4'lük veya 100'lük
ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 Askerlik Durum Belgesi (zorunlu) son bir ay içinde alınmış olmalıdır.(e-devlet sistemiyle verilmektedir)
 Sanatta Yeterlik Programları için Yabancı Dil Belgesi (zorunlu) YDS,ÜDS,YÖKDİL’den en az 55 diğer sınavlar için ÖSYM eşdeğerleri geçerlidir. YDS, ÜDS,
YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul
edilecektir.
 Fotoğraf (zorunlu) 4 adet

 T.C. Kimlik fotokopisi
 Denklik Belgesi (TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklular) (zorunlu) Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı ve Yabancı Uyruklu
adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi yada okul tanıma belgesi.



Yabancı uyruklu adaylar
Belgelerin aslı kesin kayıtta mutlaka gösterilecektir.
o Yabancı Uyruklu adayların mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, Noter tasdikli Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta Enstitüye teslim etmeleri
gerekmektedir. (zorunlu)
o Pasaportun fotokopisi (zorunlu) Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi Enstitü tarafından onaylanacaktır. Noter tasdikli Türkçe tercüme yapılması
gerekmektedir.
o TÖMER belgesi. (zorunlu) Türkçe eğitimi 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
resmi belgeye sahip olması gerekir.

 Ön kayıtta sisteme yüklenen belgelerle kesin kayıt sırasında ibraz edilen belgelerin uyuşmazlığından doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.
Kesin kayıtları yapılamaz.
 Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.
o İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.
o Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt
yaptırabilecektir.

