
2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLECEK BELGELER 
Kesin Kayıt Tarihleri: 26-29 Ağustos 2019 tarihleri ve 08.30-12.00 ile 13.00-17.30 saatlari arasında 

yapılacaktır. 

Açık Kalan Kontenjanların İlanı: 03 Eylül 2019 

Yedek Kontenjandan Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıtları: 05-06 Eylül 2019 tarihleri ve 08.30-12.00 

ile 13.00-17.30 saatlari arasında yapılacaktır. 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE KESİN KAYIT TARİHLERİNDE 

ADAYIN KENDİSİ VEYA NOTER VEKÂLETİ VERECEĞİ KİŞİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 

 

• Yüksek Lisans için Lisans diploması/mezuniyet belgesinin noter veya verildiği üniversite tarafından 

onaylanmış örneği ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi. 

• Doktora için Yüksek Lisans diploması/mezuniyet belgesinin noter veya verildiği üniversite tarafından 

onaylanmış örneği yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ve Lisans diploması/mezuniyet 

belgesinin verildiği üniversite tarafından onaylanmış örneği ya da e-devlet üzerinden alınan 

mezuniyet belgesi. 

• Yüksek Lisans için Lisans not durum belgesinin aslı veya noter tarafından onaylı örneği (Transkript). 

• Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans not durum belgesinin aslı veya noter tarafından onaylı örneği 

(Transkript). 

• Yüksek Lisans programları için online kayıtta beyan edilen not ortalamasına ait not durum belgesi ve 

mezuniyet not durum belgesini kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. 

• Doktora ve Yüksek Lisans Programları için doğrulama kodu bulunan ALES Sonuç Belgesi. (Sınav 

tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır) 

• Doktora programları, İngilizce Öğretmenliği ve Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı için 

doğrulama kodu bulunan YÖKDİL, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi (Sınav tarihinden itibaren 

geçerlilik süresi 5 yıldır).  

• T.C. vatandaşı erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu 

gösterir belge ya da e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi. 

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

• Fotokopi fotoğraf kabul edilmeyecektir. Fotoğraf 4 adet (4.5x 6 cm. ebadında, son 6 ay içinde 

çekilmiş, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır) 

• Araştırma Görevlilerinin çalıştıkları kurumdan alacakları araştırma görevlisi olduklarını gösterir belge. 

• İzmir ili dışındaki bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının (Öğretim Görevlisi, Uzman, 

Okutman, vb.) şehir dışında lisansüstü eğitim yapmalarının uygun olduğuna dair görev yaptıkları 

Üniversite Rektörlüğünce verilen izin belgesi. 

• İzmir ili içindeki bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının (Öğretim Görevlisi, Uzman, 

Okutman, vb.) lisansüstü eğitim yapmalarının uygun olduğuna dair görev yaptıkları Üniversite 

birimlerince verilen izin belgesi. 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans  

programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  

hükmü yer aldığından herhangi bir lisansüstü programda öğrenci kaydı bulunan adayların kazanılan  

programa kaydını yaptırabilmesi için diğer lisansüstü programlardaki öğrenci kaydını (pasif öğrencilik  

dahil) sildirdiğini belgelemesi gerekmektedir.  Aksi takdirde bu adayların kesin kayıtları yapılamayacaktır. 

- İstenilen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenler kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. 

- Lisansüstü programlara kayıt hakkı 2019-2020 Öğretim yılı güz yarıyılı için geçerlidir. Kayıt 

işlemlerinin kesin kayıt tarihlerinde tamamlanması zorunludur. 

- Posta ve e-posta ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 



2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLECEK BELGELER 
 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER  

  

1- Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (Kesin Kayıt sırasında mezun durumda olunması ve bunun 

belgelenmesi gerekmektedir) (Yüksek Lisans Programlarına başvurularda Lisans, Doktora 

Programlarına başvurularda Lisans ve Yüksek Lisans) 

2- Not Durum Belgesi (Transkript) (Yüksek Lisans Programlarına başvurularda Lisans, Doktora 

Programlarına başvurularda Lisans ve Yüksek Lisans) 

 

Yukarıdaki belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti ile onaylı türkçe 

tercümesi getirilmelidir. 

 

• GRE veya GMAT BELGESİ 

• YABANCI DİL BELGESİ 

• PASAPORT FOTOKOPİSİ 

• 4 ADET FOTOĞRAF 

• DENKLİK BELGESİ (Yurtdışından alınmış diplomaların denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca 

onaylanmış olmalıdır.) 

• TÜRKÇE DİL BELGESİ (C1 Düzeyinde) 

*Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) 

*Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 

*Yunus Emre Enstitüsü 


