1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa
başvurabilir)
2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye
mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr
internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar,
programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet
sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
4) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
5) Adaylar, yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için mezuniyet şartı aranan
bölümlerin yüksek lisans programlarından mezun olmalıdır.
6) Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği,
(Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Diplomada veya transkripte
yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.)Adaylar, Tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmalıdır.
7) Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi, (Transkript / not döküm belgesi 100’ lük
sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun
oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge
getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
8) ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol
edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, ÜDS, KPDS ya da YDS’ den en az elli beş (55) puan
veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen puanı almış olmalıdır,
9) ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek
kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES'de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan
türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2012 Sonbahar ve sonrası geçerlidir.)
10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının
fotokopisi,
11) (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında
Enstitümüzde yatırılacaktır.)
Başvurular şahsen yapılacaktır,
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim
edilecektir,
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.
Doktora Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler
1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2) Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş
Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad
yazılarak gbeogrenci@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)
3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

