KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

•
•
•
•
•
•

Kesin kayıt formu Enstitüden veya Enstitü web sayfasından temin edilecektir
Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği
Mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları
gösterir transkript belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak.)
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet (4,5x6) cm. ebadında vesikalık fotoğraf,
Erkek adayların askerlik şubesinden veya e-devlet’ten alacakları “bir lisansüstü
eğitimine kaydolmasında askerlikçe bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

•
•
•
•
•
•
•

Diploma ya da mezuniyet belgesi aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı Türkçe tercümesi,
Transkript belgesi aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe
tercümesi,
Türkçe dil yeterliliğini gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden
birinin aslı veya onaylı örneği,
Türk Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
Pasaportun onaylı sureti,
Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet (4,5x6) cm. ebadında vesikalık fotoğraf

Asil Kayıt Tarihi

19 - 23 Ağustos 2019

Boş Kontenjanların ve Yedek Listesinin İlanı*

28 Ağustos 2019

Yedek Listesindeki Öğrenciler için Kayıt Tarihi

02-06 Eylül 2019

Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Yeterlilik Sınavı

16 Eylül 2019

Ders Kayıtlarının Yapılması

16 - 20 Eylül 2019

Derslerin Başlaması

23 Eylül 2019

*Asil listedeki öğrenci kayıt yaptıramaz. Boş kalan kontenjan sayısı kadar, yedek öğrenci kontenjanı ilan
edilecektir.

Not: 1- Bu ilan metninde yer almayan hususlarda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınacaktır.
Not: 2-Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerin ve diğer belgelerin aslı olması
zorunludur. Asil kazananlardan kayıt yaptırmayanlar olunca yedek kazananlar yedek sırasına göre
yukarıda belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Not: 3-Kayıt hakkı kazananlar, kesin kayıtlarını şahsen veya noter tasdikli vekili aracılığıyla
yapacaklardır.

