
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 2020-2021 GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI SONUÇLARI 

-Enstitümüze kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, kesin kayıtlarını 18-22 Eylül 2020 tarihinde mesai bitimine kadar şahsen yaptırmaları gerekmektedir.  

- Sınavı ASIL olarak kazanan adaylar yerleştirmeye hak kazanmıştır. Kayıt tarihlerinde kesin kaydını yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek öğrenciler kayıt 

yaptıracaklardır. 

-Yedek kontenjanlar, 23 Eylül 2020 tarihinde Enstitü web sayfasından ilan edilecek ve yedek öğrencilerin kayıtları 24-25 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 

NOT: Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca yazılı olarak bir tebligat yapılmayacaktır. 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER 

Tüm programlar için, öğrenciler kesin kayıt dilekçesini doldurarak, aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru yapacaklardır. 

Yüksek Lisans: 

1. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti. 

2. Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK dönüşüm tablosunu kullanacaklardır). 

3. ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış ve alınan notun en az 55 (elli beş) puan olması gerekmektedir). 

4. Varsa, Yabancı Dil Belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. (Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya Üniversitelerarası Kurul 

tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puan aldığını gösterir belge). 

5. Onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

6. 2 adet Vesikalık fotoğraf. 

7. Dilekçe (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır). 

8. Özgeçmiş. 

9. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için). 

10. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.  



Doktora: 

1. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti. 

2. Lisans Diplomasının aslı veya noter onaylı sureti. 

3. Lisans ve yüksek lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK 

dönüşüm tablosunu kullanacaklardır). 

4. ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması ve alınan notun en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir). 

5. Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı 

dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan aldığını gösterir belgenin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. 

6. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi. 

7. 2 adet Vesikalık fotoğraf. 

8. Dilekçe (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır). 

9. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için). 

10. Özgeçmiş. 

11. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya 

noter onaylı sureti. 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: 

1. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurtiçinde tamamlayan adaylar için Lisans Diplomasının aslı veya noter onaylı sureti. Lisans veya yüksek 

lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların 

diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği). 

2.  Onaylı not durum belgesi örneği. 

3. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik 

belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını 

belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Malatya Turgut Özal Üniversitenin Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe 



Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını 

belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. 

5.  Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi), 5- 2 adet vesikalık fotoğraf, 

6.  Dilekçe (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır). 

7.     2 adet vesikalık fotoğraf 

8.  Özgeçmiş. 

9. Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi. 

10.  Yabancı uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini sisteme 

yüklemeleri gerekmektedir. 

11.  Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya 

onaylı sureti. 



 
 
 

 



 

 



 

 



 


