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(Filled by admission office) 
(Kabul bürosu doldurur) 

Date received: 
(Teslim alınan tarih) 

 
No : 
 
20.../20... 
 
I.Semester ( ) 
(1. Yarıyıl) 
II.Semester ( ) 
(2. Yarıyıl) 

  
 

T.C 
YEDITEPE UNIVERSITY 

Graduate School of Natural  
and  

Applied Sciences 

 

 

 

 
 

Recent photograph 
(Güncel fotoğraf) 

 

 

 

 

 

APPLICATION FORM 
(BAŞVURU FORMU) 

 
This application will not be taken into consideration unless accompanied by all required information and documents. 

(Gerekli tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olmadığı takdirde bu başvuru dikkate alınmayacaktır.) 

 
 

I.PERSONAL INFORMATION 
           (1. KİŞİSEL BİLGİLER) 

 

First Name : 
(İsim) 

Last Name : 
(Soyisim) 

Female ( )             Male ( ) 
(Kadın)                         (Erkek) 

Citizenship : 
(Uyruk) 

Place of Birth : 
(Doğum Yeri) 

Date of Birth :     /     / 
(Doğum Tarihi) 

Address : 
(Adres) 

E-mail : 
(E-posta) 

Phone (Home): 
(Telefon (Ev)) 
Phone (GSM): 
(Telefon (GSM)) 
 
II.APPLICATION 

           (2. BAŞVURU) 

 
Please fill up a separate form for each department you are applying to. 

           (Lütfen başvurduğunuz her bölüm için ayrı bir form doldurunuz.) 

 
a) Degree program applied to: 

               (Başvurulan program) 

 

M.Sc. (  ) M.Sc. without thesis (  ) Ph.D. (  ) Ph.D. on B.Sc. (  ) 
(Yüksek Lisans)           (Tezsiz Yüksek Lisans)                   (Doktora)                    (Bütünleşik Doktora) 

 
c) Please list the program(s) applied in the order of preference 

                (Lütfen tercih sırasına göre uygulanan programları listeleyiniz.) 

 
 

Order of 
preference 
(Tercih Sırası) 

Program(s)* 
(Program(lar)*) 

1  

2  

3  

4  

 
* Graduate Education Regulations 2016 (Clause 35 – (6)):  Except for graduate programs without thesis, more than one 

graduate program can not be registered and can not be continued at the same time. 
(* Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 2016 (Madde 35 - (6)):  Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 
yaptırılamaz ve devam edilemez.)  
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III. EDUCATION 

            (3. EĞİTİM) 
 

 
 

Name 
(İsim) 

Faculty / Institute & 
Department / Program 

(Fakülte / Enstititü ve Bölüm / Program) 

 
Entered 

(Giriş) 

 
Graduated 
(Mezuniyet) 

 
CGPA 

University / 
Institute 

(Üniversite / 
Enstitü) 

       

University / 
Institute 

(Üniversite  / 
Enstitü) 

       

University / 
Institute 

(Üniversite  / 
Enstitü) 

       

   

ALES / GRE Score 
(ALES / GRE Puanı) 

D/M/Y 
(G/A/Y) 

English Proficiency Score 
                TOEL/YDS 

(İngilizce Yeterlilik Puanı) 
D/M/Y 
(G/A/Y) 

    

 
Have you ever been a student at Yeditepe University? If yes, list status, department, and dates: 
(Yeditepe Üniversitesi'nde hiç öğrenci oldunuz mu? Evet ise, durumu, bölümü ve tarihleri listeleyiniz:) 

 

 
Please make a short statement in support of your application, stating why you would like to attend Yeditepe University: 
(Lütfen Yeditepe Üniversitesi'ne neden katılmak istediğinizi belirterek başvurunuzu destekleyen kısa bir açıklama yapınız:) 

 
 
 

I certify that the information given in this application is complete and accurate to best of my knowledge. 
(Bu başvuruda verilen bilgilerin, bildiğim kadarıyla eksiksiz ve doğru olduğunu onaylıyorum.) 

 
 

Signature: 
(İmza) 

 
 Date:         /        / 
 (Tarih) 

 
DOCUMENTS TO BE ATTACHED FOR GRADUATE STUDY APPLICATIONS 
(LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BAŞVURALARI İÇİN EKLENMESİ GEREKEN BELGELER) 

Original documents must be accompanied during application  
(Başvuruda orjinal belgeler istenir.) 

1. ALES or GRE score card
1,2 

(ALES ve GRE sonuç belgesi) 
2. Evidence of proficiency in English

1,2 
(İngilizce yeterlilik belgesi) 

3. Photocopy of diploma(s)
2
 (Diploma fotokopisi) 

4. Equivalency certificate from UAK(for students studied abroad)
 2 

(Denklik belgesi (Yurt dışında okumuş öğrenciler için)) 
5. Transcripts of undergraduate and/or graduate education (official)

 2 
(Lisans ve/veya lisansüstü transkripti (Resmi)) 

6. Residence certificate
2 

(İkametgah belgesi) 
7. Photocopy of Identification card

2  
(Kimlik fotokopisi) 

8. Military Service Status
2 

(Askerlik belgesi) 
9. Three photos (Üç fotoğraf) 
10. Recommendation letters (at least 2) (Tavsiye mektubu (en az 2)) 
 

1
These documents can be submitted with a limited delay by signing a commitment letter  

(Bir taahhüt mektubu imzalayarak bu belgeler sınırlı bir gecikmeyle gönderilebilir.) 
2
 Documents to be prepared in 2 (two) sets. These documents will not be returned to the applicant. 

(2 (iki) set halinde hazırlanacak belgeler. Bu belgeler başvuru sahibine iade edilmeyecektir.) 
  STATUS (filled by admission office) 
  (DURUM (kayıt ofisi tarafından dolduralacaktır)) 

 
    REGULAR STUDENT                      SPECIAL STUDENT                       REMEDIAL STUDENT 
      (Normal Öğrenci)                    (Özel Öğrenci)                                                        (Bilimsel Hazırlık Öğrencisi) 

Remarks: 


