
Doktora Programı  Mülakatlarında başarılı olup; kayıt hakkı kazanan  öğrencilerimizin 

bilgisine;  

 

Lisansüstü kesin kayıtları 05 Eylül  2017 – 08 Eylül 2017 tarihleri arasında 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.   

  

1- DOKTORA PROGRAMINA KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ 

EVRAKLAR  

  

  

1-)Bir adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun 

çekilmiş),  

  

2-) ALES veya senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GRE, GMAT  ile GAT sonuç 

belgesinin aslı ve fotokopisi (ÖSYM çıktısı kabul edilmektedir ayrıca bir onaya gerek 

bulunmamaktadır.)   

  

3-) Lisans ve tezli yüksek lisans mezuniyetine ait  not döküm belgeleri ve diplomanın(yada 

geçici mezuniyet belgesinin) aslı ve fotokopileri   

  

4-) YDS/ÜDS/KPDS/TOEFL İBT beyan eden adaylar için bu sınavlara ait sonuç belgesinin 

aslı ve fotokopisi (ÖSYM çıktısı kabul edilmektedir ayrıca bir onaya gerek bulunmamaktadır.)   

  

5-) Yabancı Üniversite Mezunları İçin YÖK Denklik Belgesi.  

  

6-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi  

  

7-)Askerlik sevk tehirinin yapılmasını isteyen erkek öğrenciler için; sevk dönemi belirlenmiş 

yeni tarihli askerlik durum belgesi  

  

8-) Kısa özgeçmiş  

  

9) Farklı düzeyde iki programa kayıtlı kalmak isteyen öğrenciler için banka dekontu  

  

10-) Kesin kayıt dilekçesi. (Kayıt Esnasında Temin Edilecektir.)  

  

  

  

    

    

 

 

 

 



 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:  

  

  

  

• Gündüz öğretiminde yer alan lisansüstü programlara kayıtlanacak olan 

öğrencilerimiz; başka bir yükseköğretim kurumunda (lisans/ön 

lisans/açıköğretim) kayıtlarının olması dışında normal sürelerinde (Yüksek lisans 

için 4 yarıyıl, doktora için 8 yarıyıl) katkı payı ödemezler.  

• Farklı düzeyde iki programa kayıtlı kalmak isteyen öğrencilerin üniversitemize 

kayda gelmeden önce 129.- TL. katkı payını   

Halk Bankası Çayırova Şubesi’nde ki  

Hesap No: 1299-06000200 veya  

IBAN: TR88 0001 2001 2990 0006 0002 00 numaralarına yatırmaları 

gerekmektedir.  

• Mevzuat gereği aynı düzeyde iki programa aynı anda kayıtlı olunamayacağı için 

başka bir yükseköğretim kurumunda tezli yüksek lisans veya doktora 

programında kayıtlı öğrencilerimizin kayda gelmeden önce diğer kayıtlarını 

(devam edilmeyen, pasif veya çok eski bir kayıt bile olsa) sildirmeleri 

gerekmektedir. (Tezsiz programlar hariç)  

• Kayıt tarihinde yaptırılmayan kayıtlar için hak iddia edilemez. Ek süre hiç bir 

şekilde verilemez.  

• Yedek listeler 11 Eylül 2017 Pazartesi günü ilan edilecektir.  

• 2017-2018 Güz yarıyılı ders kayıtları 05-08 Eylül 2017 tarihlerinde 

yapılacağından; kesin kaydı gerçekleşen öğrencilerimizin bu tarihlerde ders 

kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Ders kayıtları ile ilgili detaylar aşağıda 

paylaşılmıştır.  

• Kayıt esnasında öğrenci bilgi sistemi giriş şifrenizi, kullanıcı adınızı ve danışman 

hocanızın ismini öğrenmeyi unutmayınız..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



5- GÜNDÜZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KESİN KAYITLARINI 

YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT PROSEDÜRÜ  

  

  

         2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 05- 

08 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, lisansüstü öğrencilerimizin ders 

kaydı ile ilgili yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.  

 

• Lisansüstü Öğrencilerimiz  ÖİBS'yi kullanarak ders seçimi yapmadıkları 

takdirde ders kayıtlarına Danışmanları Onay veremeyecektir. Lisansüstü 

öğrencilerimizin bu nedenle ÖİBS' yi kullanarak ders seçimlerini yapıp 

Danışmanlarına Onay için bilgi vermeleri gerekmektedir.   

  

• Lisansüstü Ders Kayıtlanmada “Alınabilecek Dersler” kısmında kayıtlı 

olduğunuz Anabilim Dalında açılan dersler gösterilmektedir. “Alınabilecek 

Derslerden” almak istediğiniz dersleri seçerek “Seçilen Derslere Ekle” 

butonuna basınız.   

  

• Alınabilecek Dersler listesinde yer almayan farklı bir ders almak istediğinizde  

  “Listede  Olmayan  Ders  Ekle” butonuna  basarak,  ders  almak  

istediğiniz Enstitü ve Anabilim Dalını seçerek listelenen derslerden alacağınız  

dersleri  işaretleyip, “Ekle” butonuna basınız.    

  

• Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencileri; yüksek lisans programlarından ders 

seçmek istediklerinde  “Listede Olmayan Ders Ekle” butonuna basarak; açılan 

pencerede  Fakülte adına Fen Bilimleri Enstitüsü; Bölüm adına da bölümünün 

tezli yüksek lisans programını seçerek ders seçimini gerçekleştirebilirler.  

  

• Ders kaydına onay vermek için “Kaydet” butonuna basınız.  

  

• Ders kaydınızın tamamlanabilmesi için Danışmanınızın yapmış olduğunuz ders 

seçimine onay vermesi gerekmektedir. Lütfen danışmanınız ile iletişime geçiniz.  

• Danışman onayından sonra Ders Kaydınızda yalnızca danışmanınız değişiklik 

yapabilmektedir.  

  

 

  

  

  

 



UNUTMAYINIZ;  

  

• Derslere kayıt işleminin tamamlanmasından yalnızca siz sorumlusunuz.  

  

• Ders kayıt işlemleri ÖİDB tarafından kontrol edilmemekte ve süresi içinde kayıt 

işlemi tamamlanmamış derslere devam etseniz hatta sınavlarına girip  dersi 

başarmış olsanız bile dersi saydırmanız mümkün olmamaktadır.   

  

• Her türlü güncel bilgiye ulaşabilmek için ÖİDB web sayfasını düzenli olarak 

ziyaret ediniz..  

  

• Gerektiğinde size ulaşabilmemiz öğrenciliğinizin sağlıklı devamı için çok 

önemlidir. ÖİBS deki iletişim bilgilerinizi sık sık güncellemenizi rica ediyoruz. 

İletişim bilgilerinizin güncel olması gönderdiğimiz SMS lerin size ulaşmasını ve 

anlık bilgilendirilmenizi sağlayacaktır.  

  

  

Sorularınız için ogrenci@gtu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.  

                   

                    Gebze Teknik Üniversitesi  

                                                                                              Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  


