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DUYURU
2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILINDA KESİN KAYIT HAKKI
KAZANAN ASİL VE YEDEK ADAYLARIN DİKKATİNE !!!
KAYIT TARİHLERİ/KAYIT USÛL VE ESASLARI
1- Asıl Adayların Kayıt Tarihleri

: 21 Ağustos - 25 Ağustos 2017 (5 gün)

2- Boş Kontenjanların ve Yedek Listesinin İlanı

: 06 Eylül 2017

3- Yedek Adayların Enstitüye Başvuru Tarihleri

: 7-8 Eylül 2017

4- Yedek Listeden Kayıt Yaptırmak İçin Başvuruda Bulunup Sıralama Sonucunda Yedekten
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

: 12 Eylül 2017

5- Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

:14-15 Eylül 2017

6- Adaylar kayıt işlemlerini şahsen yapmak zorundadır.
7- Kayıt süresi içerisinde Enstitümüze kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler ve her ne
sebeple olursa olsun belirtilen süreler dışında kayıtları alınmaz.
8- Kayıt yaptıran bilimsel hazırlık ve ders aşamasındaki öğrenciler akademik takvimde belirtilen
tarihlerde derslere de kayıt yaptırmalıdır.
9- Yabancı uyruklu öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti;
a) Yurt dışı ve Genel Kontenjanlara Kayıt yaptıran Yabancı uyruklu öğrencilerin
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Dönemlik Miktarı: 774,00 TL olup, kayıt süresi içerisinde ödenir.
b) Genel Kontenjanlara Kayıt yaptıran T.C. vatandaşı öğrenciler Yüksek Lisans programında iki
(2) yıl, Doktora programında dört (4) yıl Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemezler.
*T.C vatandaşı; Bilimsel Hazırlık aşaması öğrencilerinin bu aşamayı tamamlamak için geçirmiş
olduğu maximum süre olan 2 yarıyıl (1 yıl) eğitim yıllarından hesaplanmaz.

*LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARIMIZA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN
ADAYLARIMIZIN DİKKATİNE !
BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA KAYITLI OLANLARIN KESİN KAYIT
İŞLEMİ YAPILAMAYACAKTIR.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Mezuniyet ve Transkript belgelerinin Noter veya Mezun olduğu Kurumdan onaylı sureti.
(Doktora için, Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve Transkript belgeleri)
(Y. Lisans için, Lisans Mezuniyet ve Transkript belgeleri) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek
şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da
mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)
Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı
durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak
kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı,
daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim
Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir.
Diploma eki belgeleri (diploma supplement) transkript yerine geçmez.

2- Genel kontenjanlardan kayıt hakkı kazananlar için ALES belgesinin internet çıktısı.
3- Yabancı Dil sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (ÖSYM tarafından yapılan ÜDS,
KPDS, YDS ve YÖKDİL sonuçlarının internet çıktısı yeterlidir.)
4- Nüfus Cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı
Uyruklu Numarasını gösterir belge.)
(Yabancı uyruklular için pasaportunun Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı sureti ve
pasaportun fotokopisi 1 adet),
5- Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ikametgâh tezkeresinin fotokopisi ve var ise 99’ ile başlayan
T.C. Numarası.
6-Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarından halen ikamet tezkeresi belgesi alamayanlar için ikamet beyan
formu (linkte) ve taahhütname dilekçesi (linkte).
6- Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya
onaylı sureti (TÖMER)
7- Askerlik görevini yapmamış olan Türk Uyruklu erkek adaylardan 2017 Ocak ve sonrası tarihli
Askerlik (Karar) Belgesinin aslı (e-devlet çıktısı geçersizdir), (yabancı uyruklu adaylardan
istenmeyecektir.)
Görevini yapmış veya muaf olanlar terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgesinin

fotokopisi,(e-devlet çıktıları da geçerlidir)
8- Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık orijinal
fotoğraf (4,5x6 cm.).
9- Öğrenci Kayıt Bilgi Formunun (linkte) doldurularak çıktısı alınıp, imzalanarak diğer evrakları ile
birlikte teslim edilmelidir.
10- İkametgâhı ile ilgili beyanı (Nüfus Müdürlüklerinden, E-Devlet ekranından ya da muhtarlıklardan)
11-Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı.
11-Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge.
(1 adet)
12-Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren
sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi
13- Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
(Ödemeler Öğrenci Otomasyon Sistemi’nden Referans Numarası alınarak Halk Bankası’na
yapılmaktadır. (Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt
yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.)

NOT* : Gerçeğe aykırı /yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat
olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
NOT** : 2017-2018 Güz kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak
başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar
mülakata alınsalar bile başvuruları iptal edilecektir.

