
2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLECEK BELGELER 

 

Kesin kayıtlar 22-23 Ekim 2020 tarihlerinde 08.30-12.00 ile 13.00-17.30 saatlari arasında 

yapılacaktır. 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE KESİN KAYIT TARİHLERİNDE 

ADAYIN KENDİSİ VEYA NOTER VEKÂLETİ VERECEĞİ KİŞİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 

 

 Yüksek Lisans diploması/mezuniyet belgesinin noter veya verildiği üniversite tarafından onaylanmış 

örneği yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ve Lisans diploması/mezuniyet belgesinin 

verildiği üniversite tarafından onaylanmış örneği ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet 

belgesi. 

 Lisans ve Yüksek Lisans not durum belgesinin aslı veya noter tarafından onaylı örneği (Transkript). 

 Yüksek Lisans programları için online kayıtta beyan edilen not ortalamasına ait not durum belgesi ve 

mezuniyet not durum belgesini kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. 

 Doğrulama kodu bulunan ALES Sonuç Belgesi. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş 

(5) yıl geçerlidir. 2015 ALES sonbahar dönemi ve sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.) 

 ALES puan türünden 70 ALES puanını sisteme giren Doktora/sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık/diş 

hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık mezunları mezuniyet 

belgelerini sunacaktır. 

 Doğrulama kodu bulunan YÖKDİL, YDS, e-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi (ÖSYM’nin 

yaptığı sınavlar için sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır, ÖSYM tarafından YDS’ye 

eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarında ise (3 yılı aşmamak kaydıyla) sınavı hazırlayan kurumun 

belirlediği geçerlik süreleri esas alınır.) 

 T.C. vatandaşı erkek adaylar için son bir hafta içinde Askerlik Şubesinden alınacak askerlik 

durumunu gösterir belge ya da e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi. 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (T.C. Kimlik Numarası yazılı.) 

 Fotoğraf 4 adet (4.5x 6 cm. ebadında, son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır). 

Fotokopi fotoğraf kabul edilmeyecektir. 

 İzmir ili dışındaki bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının (Araştırma Görevlisi, 

Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman, vb.) şehir dışında lisansüstü eğitim yapmalarının uygun 

olduğuna dair görev yaptıkları Üniversite Rektörlüğünce verilen izin belgesi. 

 İzmir ili içindeki bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının (Araştırma Görevlisi, 

Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman, vb.) lisansüstü eğitim yapmalarının uygun olduğuna dair 

görev yaptıkları Üniversite birimlerince verilen izin belgesi. 

 

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLA R  
 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans 

programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” 

hükmü yer aldığından herhangi bir lisansüstü programda öğrenci kaydı bulunan adayların kazanılan 

programa kaydını yaptırabilmesi için diğer lisansüstü programlardaki öğrenci kaydını (pasif öğrencilik 

dahil) sildirdiğini belgelemesi gerekmektedir.  Aksi takdirde bu adayların kesin kayıtları yapılamayacaktır. 

- İstenilen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenler kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. 

- Lisansüstü programlara kayıt hakkı 2020-2021 Öğretim yılı güz yarıyılı için geçerlidir. Kayıt 

işlemlerinin kesin kayıt tarihlerinde tamamlanması zorunludur. 

- Posta ve e-posta ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir
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  İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:5 35380 Buca – İZMİR 

Telefon: 0(232) 440 09 08 Faks: 0(232) 420 60 45 

Kurumsal e-Posta: egitimbil@deu.edu.tr 
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