
Eğitim ücreti ödeme ve kesin kayıt işlemleri: 21 Temmuz 2020 – 24 Temmuz 2020 

Kesin kayıt için Atılım Üniversitesi İncek kampüsünde bulunan Öğrenci İşleri Bürosu’na 

şahsen başvurmanız gerekmektedir. 

Önemli Not: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 

35(6) gereği “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez.” 

Güz dönemi ders kayıtları ve danışman onayları: 16 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020 

Ders seçim kılavuzu için; 

https://www.atilim.edu.tr/tr/sbe/page/4656/ders-secim-kilavuzu 

Not: Burs başvuruları kesin kayıt işlemlerinden sonra sonuçlanabilmektedir. Böyle bir durumda burs 

başvurusu yapan öğrenciler ilk dönem ücretlerini yatırmadan kayıt yaptırabilir ve burs başvuruları 

sonuçlarına göre daha sonra ücretlerini yatırarak kayıtlarını tamamlayabilirler. 

ÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 *Lisans mezuniyet belgesi aslı ile birlikte fotokopisi 

 Lisans not döküm belgesi (Transkript) imzalı ve mühürlü aslı (İnternet çıktısı kabul 

edilmeyecektir) 

 Başvuru ücretini ve ilk öğretim ücretini yatırdığına dair dekont; 

https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/3960/sosyal-

bilimler-enstitusu 

 Dil şartı olan Yüksek Lisans Programlarına başvuru için **Atılım Üniversitesi Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından onaylatılmış İngilizce Yeterlik Belgesi (YDS, YÖKDİL, 

TOEFL, IELTS veya AİYS) 

 Tezli yüksek lisans programlarına başvuracaklar için ALES belgesi çıktısı 

 *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E – devlet) 

 *Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 Soyadı değişikliği olan kadın adaylar için evlilik cüzdanının ilk 3 sayfası 

 4 adet vesikalık fotoğraf 

* E – devletten alınan barkod numaralı belgeler kabul edilecektir. 

** İngilizce Yeterlik Belgeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Celal 
Aktaş tarafından onay alınması gerekmektedir. 

 

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 *Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri aslı ile birlikte fotokopisi 

 Lisans ve yüksek lisans döküm belgeleri (Transkript) imzalı ve mühürlü aslı (İnternet çıktısı 

kabul edilmeyecektir) 

https://www.atilim.edu.tr/tr/sbe/page/4656/ders-secim-kilavuzu
https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/3960/sosyal-bilimler-enstitusu
https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/3960/sosyal-bilimler-enstitusu


 Başvuru ücretini ve ilk öğretim ücretini yatırdığına dair dekont; 

https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/3960/sosyal-

bilimler-enstitusu 

 ALES belgesi çıktısı 

 **Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından onaylatılmış İngilizce 

Yeterlik Belgesi (YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS veya AİYS) 

 *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E – devlet) 

 *Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 Soyadı değişikliği olan kadın adaylar için evlilik cüzdanının ilk 3 sayfası 

 4 adet vesikalık fotoğraf 

* E – devletten alınan belgeler kabul edilecektir. 

** İngilizce Yeterlik Belgeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Celal 

Aktaş tarafından onay alınması gerekmektedir. 
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