KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR
Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihler arasında ilgili enstitüler tarafından yapılacaktır.
Eksik belge ile kayıt yapılamaz.

TABLO 1 KAYIT TARİHLERİ
Başlangıç

Bitiş

Kesin Kayıt İşlemleri

05 Şubat 2018 Pazartesi 08 Şubat 2018 Perşembe

Yedeklerin İlanı

12 Şubat 2018 Pazartesi

12 Şubat 2018 Pazartesi

13 Şubat 2018 Salı

14 Şubat 2018 Çarşamba

Yedeklerden Ön Kayıt Dilekçesi Alınması

Yedek-Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
Ön Kayıt Dilekçesi Alınan Adayların Kesin
Kayıtları

15 Şubat 2018 Perşembe 15 Şubat 2018 Perşembe

16 Şubat 2018 Cuma

16 Şubat 2018 Cuma

Önemli Hususlar;
 Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
 Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
 Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia
edemez.
 Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi
konusunda ayrıntılı bilgi için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna
başvurmaları gerekmektedir.
 Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar öğrenci belgesi taleplerini e-Devlet
üzerinden ya da kayıtlı oldukları enstitülerden temin edebilirler.

Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Gerekli Belgeler;
 Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt
olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. (Kesin
kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi
kesin kayıtları yapılmayacaktır.) Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
kayıt esnasında teslim edilecektir.
 Transkript Belgesi (onaylı) (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik ortalaması
hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. 4'lük veya
100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir Transkript belgesinin aslı
ve bir adet fotokopisi kayıt esnasında teslim edilecektir.
 Askerlik Durum Belgesi (zorunlu); Bu belge e-Devlet sistemiyle ya da askerlik
şubelerinden alınabilir. (Herhangi bir lisans veya lisansüstü programdan mezun
olan adayların askerlik tecil işlemlerinin yapılabilmesi ve bakaya duruma
düşmemeleri için mezuniyet sonrası askerlik şubelerinden tecil işlemlerini
yaptırmaları gerekir.)
 ALES Belgesi ve Eşdeğeri (zorunlu) ;(Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu
olan sonuç belgesi çıktısı.) (Açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.)
 Yabancı Dil Belgesi veya eşdeğeri (Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen
programlar için.) (zorunlu) ; (Sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle
geçerlidir.) YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil
belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse beş yıl geçerlidir.)
 T.C. Nüfus Cüzdanı ve Bir Adet Fotokopisi
 Fotoğraf ; 2 adet 4.5x6 cm boyutunda (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 Denklik Belgesi (TC Vatandaşı) (zorunlu); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini
yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi.

Yabancı Uyruklu adaylar için:
 Mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde
veya onaylı Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim
etmeleri gerekmektedir. (zorunlu)
 Denklik Belgesi (zorunlu) ; Sağlık Alanları programlarına başvuru yapan yabancı
uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik
belgesi .
 Pasaportun fotokopisi (zorunlu) ; Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi
ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır. (Başvuru yapılan programın dilinde olması
veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)
 TÖMER belgesi. (zorunlu); En az B2 Seviyesinde (Lisans eğitimini Türkiye de almış
adaylardan ve yabancı dilde eğitim yapan programlardan istenmez.)
 Okul Tanıma Belgesi (zorunlu); Okul tanıma belgesi, aday tarafından lisansüstü
programlara kesin kayıt sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim
Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.

 Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ilgili Enstitü belge talebinde bulunabilir.
Lütfen ilgili enstitünün web sayfasında yer alan kayıt için gerekli belgeleri
kontrol ediniz.

