
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Adaylarımızın 

Dikkatine: Üniversitemize Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylarımız; Enstitümüzde kayıt 

yaptırdıktan sonra Ziraat Bankasına ait ATM, Cep Şube ve İnternet Bankacılığından Üniversite Harç 

İşlemlerinden (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) Öğrenci Numarası girilerek harç ödeme işlemlerini 

gerçekleştirebilir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Tarihleri, Katkı Payı Ücretleri, Kayıt İçin 

Gerekli Belgeler: 

 

Kesin Kayıt Tarihleri ve Yeri 

4-5 Eylül 2019 

Yedek Kayıt Tarihleri  10-12 Eylül 2019 

 

Yedek Kayıt Tarihleri 10-12 Eylül 2019 

 

Kesin Kayıt Adresi 

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 

Güney Kampüs A Blok 2. Kat 

D-100 Karayolu Yanyol 

34700 Kadıköy / İSTANBUL 

 

Not: Lütfen işlemlerinizin aksamaması ve yoğunluk yaşanmasını önlemek için istenilen 

evrakın asıllarını ve üniversiteye teslim etmek üzere fotokopilerini kayda gelirken 

yanınızda eksiksiz bir şekilde bulundurunuz. 

Kesin Kayıt Saatlerimiz: 08:30-12:00 / 13:00-16:00  

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İçin Belgeler 

2-Türk Uyruklu Olanlar İçin; 

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da 

üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 

adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen 

denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosunun 

(transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz 

edilmesi zorunludur. 

c) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet) 

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

Not: Lütfen işlemlerinizin aksamaması ve yoğunluk yaşanmasını önlemek için istenilen evrakın 

asıllarını ve üniversiteye teslim etmek üzere fotokopilerini kayda gelirken yanınızda eksiksiz bir 

şekilde bulundurunuz. 

2-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin; 



a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek 

aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır. 

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi 

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından 

mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 

düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans 

mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ve 

fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı 

Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 

e) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin B1 

seviyesinde olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi. 

f) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet) 

 

 

 


