
- LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE İLK KAYIT 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

                 KESİN KAYIT  

Yabancı dil koşulunu sağlayan ve mülakatta bilimsel başarı düzeyi yeterli görülen asil adayların 

kesin kayıtları  

ilan edilecek tarihlerde E.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. İlan edilen asil 

kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan asil adaylar yerine varsa yedek adayların kayıtları ilan 

edilecek tarihlerde E.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

Kesin kayıt için gerekli belgeler:  

            1. 4 adet resim 

           2. nüfus cüzdanı fotokopisi 

           3. Taahütname: 

               Türk Uyruklu Öğrenciler için  

               Yabancı Uyruklu Öğrenciler için  

          4. öğrenim harcı dekontu (Sadece Yabancı Uyruklu ve II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 

öğrencileri için) 

- Yabancı uyruklu öğrenciler (Türk asıllılar da dahil) 3 katı öğrenim harcı yatıracaktır. 

Halk Bankası TR750001200971400006000069 nolu manuel hesaba ilan edilecek meblağ yatırılacaktır. 

 

İKİNCİ ÖĞRETİM (TEZSİZ YL) ÜCRETLERİ:  
İkinci öğretim ücretleri Halk Bankası TR890001200971400006000108 nolu hesaba yatırılacaktır.  

 

          5. Türk Uyruklu erkek adaylar için öğrenim süresince askerlik tecilinin yapılabilmesi için  

 Dilekçe 

 Askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi  

 Onaylı mezuniyet belgesi. 

 

 

 

 

 

http://fenbilimleri.ege.edu.tr/files/guncel/taahutnameTC.pdf
http://fenbilimleri.ege.edu.tr/files/guncel/taahhutnameyabanci.pdf
http://fenbilimleri.ege.edu.tr/files/guncel/askerlik_dilekce.doc


TAAHHÜTNAME 

E.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

 

20..-20.. eğitim-öğretim yılı güz/bahar yarıyılında Üniversiteniz Fen Bilimleri 

Enstitüsü ……………………………………. Anabilim Dalı yüksek 

lisans/doktora programına müracaat etmiş ve giriş koşullarını sağlayarak kayıt 

hakkı kazanmış bulunmaktayım. Ancak; 

 

 Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.09.2007 tarihli toplantısında; 

Ülkemizde bulunan ve Lisansüstü öğrenim görmek, herhangi bir işte çalışmak 

ve benzeri nedenlerle ön lisans, lisans veya yüksek lisans denklik belgesi almak 

için yapılan başvurularla ilgili uygulama ve mevzuat hükümlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda alınan 1 sayılı kararda; “Üniversitelerimizde kendi 

imkanlarıyla lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerden denklik belgesi 

aranmaması, denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak 

kaydedilme durumunda olan yabancı uyrukluların, lisans yada yüksek lisans 

eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların 

tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulu’ndan uygun görüş 

alınmak suretiyle eğitim kabullerinin sağlanabileceği” hükmü yer almaktadır. 

 

 Anılan hüküm gereği; mezuniyet belgem ve transkriptimle ilgili olarak 

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek görüşü ve bu görüşe istinaden 

yapılacak işlemleri kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

          Tarih: 

Adres:          Ad-Soyad: 

 

GSM:          İmza: 

Sabit Tel: 

e-mail: 



TAAHHÜTNAME 

E.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

 

20..-20.. eğitim-öğretim yılı güz/bahar yarıyılında Üniversiteniz Fen Bilimleri 

Enstitüsü ……………………………………. Anabilim Dalı yüksek 

lisans/doktora programına kesin kayıt hakkı kazandım. 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın ilgi yazıları gereğince Araştırma Görevlisi kadrosu dışındaki 

(okutman, uzman, öğretim görevlisi) kadrolardan birinde İzmir ili sınırları 

dışında görev yaptığım ve öğrenciliğim süresince göreve başlamam halinde, 

çalıştığım kurumdan lisansüstü öğrenime devam koşulları için izin belgesi 

getireceğimi, getirmediğim takdirde öğrenime devam hakkım olmadığını, 

 Aksi kanıtlandığı takdirde tüm yasal işlemleri kabul ettiğimi taahhüt 

ediyorum. 

 

          Tarih: 

 

Adres:          Ad-Soyad: 

 

GSM: 

Sabit Tel:         İmza: 

e-mail: 

 

 

 

 

 



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KESİN KAYIT 

Yabancı dil koşulunu sağlayan ve mülakatta bilimsel başarı düzeyi yeterli 

görülen asil adayların kesin kayıtları ilan edilecek tarihlerde E.Ü. Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. İlan edilen asil kayıt tarihlerinde 

kaydını yaptırmayan asil adaylar yerine varsa yedek adayların kayıtları ilan 

edilecek tarihlerde E.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

1- Kesin Kayıt Dilekçesi (2 nüsha)  

2- 4 adet resim 

3- Nüfuz cüzdanı fotokopisi veya nüfus sureti (2 nüsha) 

4- İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Programları İçin harç dekontu  

Halk Bankası  (Bornova Merkez Şubesi) TR53 0001 2009 7140 0006 0000 

77 nolu manuel hesaba ad ve soyadlarını açıklama kısmına yazdırarak 

ekli listedeki miktar kadar harç yatırılacaktır. (dekont 2 nüsha 

getirilecektir) 

5- Erkek adaylar için öğrenim süresince askerlik tecilinin 

yapılabilmesi için; 

 Dilekçe (2 nüsha)  

 Askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (2 nüsha) 

 Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi (2 nüsha) 

6- Başka bir üniversitenin yükseköğretim kurumunda öğretim 

görevlisi, okutman ve uzman kadrosunda bulunan öğretim 

elemanları, şehir dışında lisansüstü eğitim görmelerinin uygun 

olduğuna dair kurumlarından yazı getireceklerdir.  

7- Kendi imkanları ile gelen Yabancı uyruklu adaylar için (Türk 

Asıllıları da dahil) öğrenci katkı payı toplamının 3 katı kadar Halk 

Bankası TR750001200971400006000069 nolu manuel hesaba 3 katı 

öğrenim harcı yatıracaktır. 

Yabancı Uyruklu Adaylar (YÖK’e görüş sorulmak üzere dilekçe 

örneği için tıklayınız.) dolduracaklardır. 

YEDEK ÖĞRENCİ KAYITLARI 

Başarılı aday sayısının kontenjanı aşması durumunda, puanlarına göre 

yedek listede sıralanırlar. Kesin kayıt hakkını kullanmayan adayların 

yerine; yedek öğrencilerin kayıt tarihleri ilan edilecektir. 

http://www.sosbilen.ege.edu.tr/files/yabancı.bmp
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/files/yabancı.bmp


NOT: 

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar 

hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 

 

T.C. 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA 

        

 

 

 Üniversiteniz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı 

………………………………………………………………………………… 

anabilim dalı 

……………………………………………………………………………………

……………………………………..tezsiz / tezli yüksek lisans /doktora 

programını kazanmış bulunuyorum. 

 

 Adı geçen programa kesin kaydımın yapılması için gereğini arz 

ederim. 

 

 

          Tarih: 

 

Adres:         Ad-Soyad: 

 

GSM: 

Sabit Tel:         İmza: 



TAAHHÜTNAME 

E.Ü. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA 

 

 20..-20.. eğitim-öğretim yılı güz/bahar yarıyılında Üniversiteniz Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 

…………………………………………………………………………. Anabilim 

dalı yüksek lisans/doktora programına kesin kayıt hakkı kazandığım takdirde; 

 -Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi kararları gereğince, Araştırma 

Görevlisi kadrosu dışındaki (Okutman, Uzman, Öğretim Görevlisi) kadrolardan 

birinde İzmir ili sınırları dışında görev yapmam ya da öğrenciliğim süresince bu 

görevlere başlamam halinde, çalıştığım kurumdan Lisansüstü öğrenime devam 

koşulları için izin belgesini kayıt tarihi/ atanma tarihi itibariyle en geç 15 gün 

içerisinde Enstitüye getireceğimi, 

 - ÖYP Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmam ya da 

öğrenciliğim süresince Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmam halinde, 2547 

sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında öğrenim süresince kadromun 

Enstitünüze nakli için gerekli işlemleri başlatacağımı ve bağlı bulunduğum 

kurumdan konuya ilişkin yazılı belgeyi kayıt tarihi/atanma tarihi itibariyle en 

geç 15 gün içerisinde Enstitüye getireceğimi, 

 Kadro durumu ile ilgili olarak verdiğim bilgilerin doğru olmadığının 

saptanması veya üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirmediğim taktirde 

aleyhime yapılacak tüm yasal işlemleri kabul ve taahhüt ederim. 

 

 

          Tarih: 

 

Adres:          Ad-Soyad: 

 

GSM: 

Sabit Tel:         İmza: 



SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Yabancı dil koşulunu sağlayan ve mülakatta bilimsel başarı düzeyi yeterli 

görülen asil adayların kesin kayıtları ilan edilecek tarihlerde E.Ü. Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. İlan edilen asil kayıt tarihlerinde 

kaydını yaptırmayan asil adaylar yerine varsa yedek adayların kayıtları ilan 

edilecek tarihlerde E.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

Kesin kayıt için gerekli belgeler:  

            1. 4 adet resim 

           2. nüfus cüzdanı fotokopisi 

           3. Kayıt Formları 

          4. öğrenim harcı dekontu (Sadece Yabancı Uyruklu ve II.Öğretim Tezsiz 

Yüksek Lisans öğrencileri için) 

          5. Türk Uyruklu erkek adaylar için öğrenim süresince askerlik tecilinin 

yapılabilmesi için  

 Dilekçe 

 Askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi  

 Onaylı mezuniyet belgesi. 

 

http://fenbilimleri.ege.edu.tr/files/guncel/askerlik_dilekce.doc

