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2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Lisansüstü, Mühendislik İşletmeciliği, Yatay Geçiş Yeni Kayıtları
Kayıtların yapılacağı yer:

Kayıt Tarihleri:
Kayıt Saatleri:
Lisansüstü İletişim:
e-posta:
Fax:

2017-2018 Academic Year Fall Semester
Graduate, Engineering Management, Internal Transfer Enrollments

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Merkezi Kafeterya
Gülbahçe Kampüsü, Urla / İZMİR
06-07 Eylül 2017
09.00-17.00
0 232 750 6307-6308
oidb@iyte.edu.tr
0232 750 6304

Enrollment Venue :

Enrollment Dates :
Enrollment Time :
Graduate Contact :
e-mail :
Fax:

İzmir Institute of Technology
Main Cafeteria
Gülbahçe Campus, Urla / İZMİR
06-07 September 2017
09.00-17.00
0 232 750 6307-6308
oidb@iyte.edu.tr
0232 750 6304

Yeni kayıtlanan öğrenciler ders seçme işlemlerini 27-28 Eylül 2017 tarihlerinde yapacaklardır.

Newly enrolled students are required to select their courses on 27-28 September 2017.

27 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı'ndan başarılı olamayan
Mühendislik İşletmeciliği 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin kayıt hakkı
bulunmamaktadır.

Engineering Management evening education non-thesis master’s degree students who are not successful in
the English Proficiency Exam conducted on July 27, 2017 have no right to enroll.

Ücretler

Fees
Ücret ödemeyecek:
Ücret ödeyecek:
Ödeme Tarihleri

Türk Uyruklu öğrenciler
Yatay geçiş ile gelen normal eğitim süresini aşan öğrenciler
Yabancı uyruklu öğrenciler
Mühendislik İşletmeciliği öğrencileri
Lisansüstü Öğrencileri: 18-28 Eylül 2017
Mühendislik İşletmeciliği öğrencileri: 27-28 Eylül 2017

Bakanlar Kurulu ile açıklanan katkıpayı ücretlerinden sonra ödeme bilgisi yayınlanacaktır.

No payment is required for: :
Payment is required for :

Payment dates:

Turkish students
Internal transfer students who exceed the normal education period
Foreign students
Engineering management students
Graduate Students : 18-28 September 2017
Engineering Management students: 27-28 September 2017

Payment information will be announced after the government decision about the tuition fees is
made.
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Önemli
Tüm öğrenci adaylarının bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile
kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir.
Kayıt için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez ve belgeleri eksik olanların kaydı
yapılmaz. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt
yaptırmaları olanaklı değildir.
Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile gelen öğrenciler yeni kayıtlanacak öğrenciler
ile aynı prosedürlere tabi olacaklardır.
Kurum İçi Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin yeni programlarına kayıt yapabilmesi için
kayıtlı olduğu programdan ilişik kesme işlemlerini yapması gerekmektedir.

Important
All of the student candidates should enroll in person or by people who were given letter of
attorney by notary.
Registration via post is definitely not possible.

Lisansüstü, Mühendislik İşletmeciliği, Yatay Geçiş Yeni Kayıtları ve Gerekli
Belgeler
Önkayıt işlemleri için (tıklayınız) (18 Ağustos - 07 Eylül 2017 tarihleri arasında aktif
olacaktır.)
Lisans/Yüksek Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da mezuniyet belgesinin aslı ve
fotokopisi,
2 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,
Askerlik şubesinden askerlik durumunu gösterir onaylı belge, (e-devletten alınan belge
kabul edilmez)
Askerlik işlemlerinin kurum tarafından takip edilebilmesi için gerekli dilekçe için
(tıklayınız)
Aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı
olunamaz. Dilekçe için (tıklayınız)

Graduate, Engineering Management, Internal Transfer Enrollments and Required
Documents

Photocopies of the required documents are not accepted and candidates who lack documents will
not be enrolled. True copies can be made and accepted only if the original document is present.
It is by no means possible for students to register after registration deadline.
Intra-Institutional and Institutional Transfer Students will be subject to the same procedures as
new enrolled students.
Intra-Institutional internal transfer students are required to sign off from the program they are
registered in order to be able to enroll in their new program.

For pre-registration (click here) [will be active between August 18 - September 07, 2017]
Original and photocopy of the undergraduate / graduate diploma or original and photocopy of the
graduation document
2 photos that are 4.5x6 cm
Certified document showing military status from military service (document from e-government is
not accepted)
Required petition for military service to be followed by the institution (only for Turkish citizens.)
More than one graduate program (except graduate programs without thesis) can not be
registered at the same time. Required petition (click here)

Yurt dışında bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan bir yükseköğretim
kurumundaki öğrenimlerinin ardından Enstitümüzde lisansüstü seviyede öğrenim
görecek TC Uyruklu öğrencilerden Diploma Denklik Belgesi.

Diploma Equivalency Certificate for Turkish Students who will be postgraduate students at IYTE
after completion of education at a Turkish Council of High Education recognised foreign high
education institute.

Diploma denklik belgesi yok ise şartlı kayıt dilekçesi için (tıklayınız)

If diploma equivalency certificate is not available, Conditional Registration Petition (only for
Turkish citizens.)
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Yabancı Uyruklu Lisansüstü Yeni Kayıt İşlemleri;
Yabancı uyruklu öğrenciler için dönemlik Katkı Payı Ödemeleri 18-28 Eylül 2017 tarihleri
arasında yapılacaktır.
Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi
Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının çevirilerinin aslı ve fotokopisi (diploma İngilizce
değilse)
İkamet Tezkeresi Başvuru Formu (Kayıt sırasında görevli memurdan alınabilir.)
Pasaport sureti ve tercümesi

International Students Graduate Registration
Semester Tuition Payments are on 18-28 September 2017 for Foreign Students
The original and the copy of Bachelor’s Degree/Postgraduate Diploma
The original and the copy of Bachelor’s Degree/Postgraduate Diploma translation
(if diploma is not in English)
Residence Permit Application Form (It can be obtained from the staff during registration)
Copy of the passport and its translation

2 Adet fotoğraf (Renkli fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

2 passport photographs (Colored photocopies of photographs shall not be accepted)

Aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı
olunamaz. Dilekçe için (tıklayınız)
Yurt dışında bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan bir yükseköğretim
kurumundaki öğrenimlerinin ardından Enstitümüzde lisansüstü seviyede öğrenim
görecek yabancı uyruklu öğrencilerden (mülteciler hariç) öğrenim gördükleri kurumların
tanınırlığına dair Yükseköğretim Kurulundan tanınma belgesi.

More than one graduate program (except graduate programs without thesis) can not be
registered at the same time. Required petition (click here)
The students (except for the refugees) who completed their education at a Foreign Higher
Education Institution abroad and will continue their postgraduate education at our Institute; are
required a Recognition Document confirming that institute is recognized by Turkish Council of
High Education.

Tanınma belgesi yok ise şartlı kayıt dilekçesi için (tıklayınız)

If recognition document is not available, (click here) for Conditional Registration Petition.

Ulaşım: Fahrettin Altay'dan

Transportation: From Fahrettin Altay

Belediye Otobüsleri: 735 Fahrettin Altay - Balıklıova (Kampüsün önünden geçiyor)

Bus: 735 Fahrettin Altay - Balıklıova (Passing by the campus)

Dolmuş: İYTE-Fahrettin Altay Dolmuşları (Fahrettin Altay İlçe Terminalinden kalkıyor)

Minibus: İYTE-Fahrettin Altay Minibus (departs from the fahrettin Altay district terminal)

Özel Araç: İzmir – Çeşme otoyolu Karaburun gişelerinden çıktıktan 5 km sonra Çeşme ve
Karaburun yol ayrımında bulunmaktadır.

Personal Vehicle: It is located in the Çeşme – Karaburun junction 5km after the İzmir – Çeşme
motorway Karaburun exit.

Duyuru geçerlilik süresi: 11 Ağustos - 13 Ekim 2017

Announcement valid between : 11 August - 13 October 2017

