2017-2018 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
Enstitümüze Kayıt Hakkı Kazananların Listesi:

YÜKSEK LİSANS:

DOSYA NO: ÖĞRENCİ NO:
ADI SOYADI:
1179
3001170001
Feyyaz AYDOĞAN

ANABİLİM DALI / Bilim Dalı:
Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi

1180
1181

3001170002
3001170003

Sinan ÖZGAN
Burak YALAMAZ

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği/Deniz Jeofiziği
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği/Deniz Jeolojisi

1182
1183

3001170004
3001170005

Ekrem BURHAN
Erman ÇAMLIDERE

Deniz İşletmeciliği/Deniz Politikası
Deniz İşletmeciliği/Deniz Ekonomisi

1184
1185
1186
1187

3001170006
3001170007
3001170008
3001170009

Metehan BAYRAKTAR
Mehmet Fatih ERGÜN
Mustafa Tamer KURTULUŞ
Umut Cihan KORKMAZ

Denizel Çevre/Kıyı Bölgeleri Yönetimi
Denizel Çevre/Deniz ve Kıyı Koruma
Denizel Çevre/Kıyı Mühendisliği
Denizel Çevre/Kıyı Mühendisliği

DOKTORA:
DOSYA NO: ÖĞRENCİ NO:
ADI SOYADI:
304
3002170001
Muhammet Ali AYGÜN
305
306

3002170002
3002170003

DOSYA NO: ÖĞRENCİ NO:

1188
1189

3001170010
3001170011

Orhan ERGÜVEN
Zeynep Neslihan EROL

ANABİLİM DALI / Bilim Dalı:
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği/Deniz Jeofiziği
Denizel Çevre/Kıyı Bölgeleri Yönetimi
Denizel Çevre/Deniz ve Kıyı Koruma

Y A TA Y G E Ç İ Ş :
ADI SOYADI:

Ali Gökhan BORA
Celal ÇETİN

ANABİLİM DALI / Bilim Dalı:
Denizel Çevre/Kıyı Bölgeleri Yönetimi
Deniz İşletmeciliği/Deniz Ekonomisi

VI. BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN
GEREKLİ BELGELER:
1-)

Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online
başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

2-) Başvuran adayların, mülakat esnasında başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek
lisans not ortalamalarını gösteren mezuniyet “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mezun
olmayanların ise online başvuru esnasında sisteme girdikleri son dönem (Dört yıllık içi 7’inci, 5
yıllık için ise 9’uncu) not ortalamasını gösteren “transkriptlerini” mülakat esnasında ve kesin kayıt
sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.
3-)

Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili
Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler:
a)
b)
c)
d)

4-)

Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni
tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti,
Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti,
ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen bilgiler
kaydedildikten sonra değiştirilemez.

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 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak
başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan
adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

VII. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili
Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:
1-) Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora
programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet
belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (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. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinin
birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları
ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet
not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili
yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini
Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1
adet)
3-) ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli
süreti.
4-) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.
5-) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık
fotoğraf (4,5x6 cm.).
6-) Programların genel kontenjanlarına başvuran Türk Uyruklu adaylardan Lisans veya Yüksek
Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan öğrencilerden, yurtdışında ikâmet ettiklerine dair
onaylı belge. (1 adet)
7-) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile
Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)
8-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini
gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

için TIKLAYINIZ) (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında
Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)
9-) İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için TIKLAYINIZ )
10-) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni l tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı
(yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)
11-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi
veya onaylı sureti
12-) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Ödemeler Öğrenci
Otomasyon Sistemi’nden Referans Numarası alınarak Halk Bankası’na yapılmaktadır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ilgili banka ve ücret bilgilerinin ilgili Enstitüden
öğrenilmesi gerekmektedir.) (Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip
Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak
zorundadır.)

