ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU
KILAVUZU

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Değilse, tercüme bürolarında, bu iki dilden birine
çevrilmeli ve çevirinin kopyası başvuru sistemine yüklenmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde,
başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir.
Online Başvuru Adresi: http://isotercihyl.cu.edu.tr/
DİKKAT: Adayların online başvuru sayfasına aşağıdaki belgelerin PDF formatlı
kopyalarını yüklemesi gerekmektedir. Bir sayfayı aşan diploma veya transkriptler tek bir
PDF dosyasında birleştirilip yüklenmelidir.
1. Başvuru Formu: Başvuru formu online olarak doldurulmalıdır.

2. Niyet Mektubu: Lütfen başvuru formunda belirttiğiniz programı tercih nedenlerinizi, amaç
ve motivasyonunuzu belirten 200-300 sözcük arasında İngilizce veya Türkçe bir niyet mektubu
yazınız.

3. Diploma ve Transkript: Diplomanın ve transkriptin Türkçe veya İngilizce tercümesi ve
fotokopisi (Türkiye’den alınan diplomalarda çeviriye gerek yoktur). Doktora adayları Yüksek
Lisans diplomasının yanı sıra Lisans diplomasının ve transkriptinin kopyasını da vermek
zorundadır.

4. Yabancı dil sınav sonucu (YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT, TESTDAF, DELF vb.). Doktora
programlarına başvuran adaylar yabancı dil sınav sonuçlarının kopyasını sunmak zorundadırlar.
Yabancı dil şartı bulunan Yüksek Lisans programları kontenjanlar tablosunda belirtilmiştir.
Resmi dili İngilizce olan ülkelerden başvuran öğrencilerden İngilizce yeterlilik belgesi istenmez.
Öğretim dili tamamen İngilizce olan okullardan mezun olanlar İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim
Dalı dışındaki diğer Ana Bilim Dallarına İngilizce yeterlilik belgesi olmadan başvuru
yapabilirler. (IELTS sınav sonuçları kabul edilmemektedir.)
Yabancı dil yeterlilik belgesi istenen Yüksek Lisans programlarına yapılacak başvurularda
istenen en düşük YDS, YÖKDİL puanı 50; TOEFL IBT puanı ise 60’dır. Öğretim dili Türkçe

olan Doktora programlarına başvuranlardan istenen en düşük YDS, YÖKDİL puanı 55; TOEFL
IBT puanı 66’dır.
Öğretim dili İngilizce olan Elektrik-Elektronik, Bilgisayar veya Makine Mühendisliğine
başvuruda istenen en düşük YDS, YÖKDİL puanı 60; TOEFL IBT puanı 72’dir. İngiliz Dili
Eğitimine başvuranlardan istenen en düşük YDS, YÖKDİL puanı 90; TOEFL IBT puanı ise
88’dir.

5. Referans Mektubu: Lütfen şu anda kayıtlı bulunduğunuz ya da önceki eğitim kurumunuzun
iki ayrı öğretim üyesinden alınmış, iki adet İngilizce veya Türkçe referans mektubunu başvuru
evraklarınıza ekleyiniz.

6. Fotoğraf: Fotoğrafınız son altı ay içinde çekilmiş, yüzünüzün tamamını gösterecek ve sizi
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır, aksi takdirde başvurunuz kabul edilmez.

7. Pasaport Fotokopisi: Adaylar pasaportun resimli sayfasının fotokopisini göndermelidir.
Onaylanmış olmasına gerek yoktur. Türkiye'de ikamet eden adayların İkamet Tezkeresi
kopyasını da eklemeleri gerekmektedir.

