ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Müracaat Formu (Enstitüden veya web sayfasından temin edilebilir (http://saglik.marmara.edu.tr)
2) Adayların mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi ve transkriptlerinin sureti. Yüksek
Lisans sonrası Doktora başvurularında adayın yüksek lisans tez savunmasında başarılı olduğunun
belgelenmesi halinde çıkış veya mezuniyet belgesi istenmez.
3) ALES, GRE ve Temel Tıp Puanını Gösterir Belgelerin fotokopisi
4) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik Numarası (Yabancı Uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe
tercümesi).
5) Özgeçmiş (2 adet)
6) Referans Mektubu (2 adet)
7) 3 adet fotoğraf (Yüksek Öğretim Kurumu’nun kılık kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş,)
8) Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik
Belgesinin sureti.
9) Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belgenin fotokopisi
10) Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki
belgeler istenmektedir.
a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından alınan Denklik Belgesinin noter tasdikli kopyası
b) TÖMER’den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti
c) Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan
Türk ve Akraba Topluluklardan gelen öğrenciler için LES sonuç belgesinin noter tasdikli sureti
d) Pasaportun noter tasdikli sureti
e) Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye’de bir yüksek
öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını
tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun
oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez).
f) Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki resmi bir
kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu raporunun noter tasdikli sureti.
11) İstenilen belgeler 2 ayrı telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

-İstanbul dışındaki Üniversitelerden Araştırma Görevlileri müracaat edemezler. (Araştırma
Görevlileri yalnızca 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre lisansüstü eğitim alabilirler.)
12) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğretim programları için toplam öğretim ücreti, Üniversitemiz
Senato/Yönetim Kurulu’nun belirlediği kredi-başına-ücret (220 YTL/kredi) temel alınarak hesaplanır ve iki eşit taksitte,
öğrencinin kayıt olduğu 1 ve 2. yarıyılların başında ödenir. Programın önkoşulu olan derslerin “fark ders” olarak
alınması ve/veya alınmış olan dersten başarısız olunup tekrar edilmesi gerektiği durumlarda, aynı kredi-başına-ücret
kullanılarak fark ücret tahakkuk ettirilir. Fark ücretler, normal program ücretine ilave olarak ödenir.

KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ
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