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2018-2019 BAHAR YARIYILI

2018-2019 SPRING SEMESTER

Lisansüstü Öğrencilerinin Kayıt Yenileme Duyurusu
(Mühendislik İşletmeciliği 2.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hariç)

Announcement of Registration Renewal for Postgraduate Students
(Excluding Engineering Management Non-thesis Evening Master's Programme)

Önemli
Kayıt yenilemek için; varsa katkı payının veya öğrenim ücretinin ödenmesi, ders seçme işleminin
yapılması ve danışman onayının alınması gerekir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden
sorumludur. Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci kayıtsız sayılır.

Important
To renew registration, students are required to have finished with the payment of tuition fee if
required, course selection and advisor approval. Students are responsible for the whole process
of registration renewal. The student missing one of these requirements will be considered
unregistered.

Katkı Payı Ödemeleriniz, bankadan ÖBS’ye elektronik ortamda aktarılacağından Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına dekont teslimi yapılmayacaktır.

Students are not expected to submit their tuition fee receipts to the Registrar's Office due to the
direct electronic transfer from the bank to Students Information System (OBS).

Hazırlık sınıfı öğrencileri ders seçme işlemi yapmayacaklardır.

Preparatory class students will not make course selection.

Enstitümüz dışındaki devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırma görevlileri
durumlarını 14 Şubat 2019 tarihine kadar belgeledikleri taktirde katkı payı ödemeyeceklerdir.

Research assistants working at state universities outside our institute won't pay tuition fees if
they can document their status by February 14,2019.

Danışman Onayı ve Ders Ekleme-Çıkarma işlemleri danışman ile birlikte gerçekleştirilecektir.

Advisor Approval and Course Add-Drop processes will be performed together with the advisor.

Hazırlık sınıfında tekrar durumunda olan öğrenciler katkı payı öder.
Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı öder.
Yabancı Uyruklu öğrenciler (Burslu öğrenciler hariç) katkı payı öder.
Normal öğrenim süresini aşıp aşmadığına bakılmaksızın bir yükseköğretim programına kayıtlı
iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt
yaptıran öğrenciler katkı payı öder.

Students re-taking preparatory class will pay the tuition fee.
Students who cannot graduate in the normal study period will pay the tuition fee.
Foreign students (except for the ones with scholarship) will pay the tuition fee.
Students who have enrolled in a second higher education programme (except for double major
programmes) will pay the tuition fee, regardless of whether they exceed the normal study
period or not.

Askerlik ile ilgili işlemleriniz kayıtlarınız yapıldıktan sonra Enstitümüzce web servisleri aracılığıyla
YÖKSİS'ten Milli Savunma Bakanlığına iletilmektedir. 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından askerlik ile ilgili takip işlemi yapılmamaktadır. Askerlik
işlemlerinizi e-devlet üzerinden ve/veya askerlik şubelerinden takip ederek varsa aksaklıkları
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirebilirsiniz.

Following registration, matters concerning your military service are transferred by our Institute
from YÖKSİS to the Ministry of Defence through websites. As of August 27, 2018, matters
concerning students' military service are not carried out by the Student Affairs Office. However,
students are to follow the matters concerning their military service on e-devlet and/or at
recruiting offices and let the Student Affairs Office know if there are any problems.

Kayıt Takvimi ve Kayıt Adımları
Katkı Payı: 7-14 Şubat 2019
(sistem ilk gün saat 9:00 da açılacak, son gün saat 17:00 de
kapatılacaktır)
Ders Seçme: 13-14 Şubat 2019
(sistem ilk gün saat 9:00 da açılacak, son gün saat 17:00 de
kapatılacaktır)
Danışman Onayı: 13-15 Şubat 2019
(sistem ilk gün saat 9:00 da açılacak, son gün saat 23:59 da
kapatılacaktır)
Ders Ekleme / Çıkarma: 18-22 Şubat 2019
(sistem ilk gün saat 9:00 da açılacak, son gün saat 17:00 de
kapatılacaktır)

Registration Calender and Registration Steps
Tuition fee: February 7-14,2019
(system will open on the first day at 9:00 and will close on the last
day at 17:00)
Course Selection: February 13-14,2019
(system will open on the first day at 9:00, and will close on the last
day at 17:00)
Advisor Approval: February 13-15,2019
(system will open on the first day at 9:00, and will close on the last
day at 23:59)
Course Add / Drop: February 18-22,2019
(system will open on the first day at 9:00, and will close on the last
day at 17:00)
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Lisansüstü Öğrencileri İçin Kayıt Adımları

Registration Steps for Postgraduate Students

Halk Bankası Şube veya ATM’lerinden öğrenci numarası ile ödeme yapabilirsiniz. (EFT ve Havale
yoluyla yatırmanız mümkün değildir.) (07-14 Şubat 2019)

You can pay using your student ID at Halk Bank Branches or ATMs. (It's not possible to pay
through EFT or Transfer.) February 07-14, 2019)

ŞUBELERDEN ÖDEME
Herhangi bir Halk Bankası Şubesinden
öğrenci numaranız ile ödemenizi
yapabilirsiniz.

Payment at Halk Bank branches:
You can pay your tuition fees at any Halk
Bank branch using your student number.

$

ATM’DEN ÖDEME (Halk Bankası)
→ Giriş
→ Kurum Ödemeleri
→Harç
→ İl Plaka Kodu (35 seçilecek)
→ İYTE Seç, Öğrenci No Gir
→Ücret görünür ve ödeme gerçekleştirilir.

$
ÖBS’den ders seçme işleminizi yapınız. (13-14 Şubat 2019)
$
Hazırlık ve Lisansüstü Öğrencilerinin
Katkı Payı Miktarları
Lisansüstü:
129,00 TL

KAYITLI OLUNAN PROGRAM
Hazırlık
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans *

NORMAL
SÜRE
2 yarıyıl
4 yarıyıl
2 yarıyıl

Please select your courses through ÖBS, the Student Information System(February 13-14,2019)
Tuition Fees for Prep School and Master's Students
Master's Students:

3. ve 4. yarıyıl
5. yarıyıl ve üzeri

Normal Study
Period
Preparatory Class 2 semesters
Master's Programme with Thesis 4 semesters

3. yarıyıl

Non-thesis Master's Programme

KATKI PAYININ ALINACAĞI YARIYIL

(*Mimari Restorasyon Tezsiz, Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programları için)
Doktora (Yüksek Lisans derecesi)
Doktora (Lisans derecesi)

Payment through an ATM (of Halk Bank)
Steps to follow:
→Enter
→Institutional Payments
→Fee
→City License Plate Code (Select 35)
→Select İYTE
→Enter Student Number
→When the FEE is displayed, PAYMENT is
made

Programme Registered

2 semesters

129,00 ₺
The Semester Tuition Fee is to be
paid
3rd and 4th semester students
from 5th semester onwards
3rd semester

8 yarıyıl

9. yarıyıl ve üzeri

Non-thesis Master's Programme for Architectural Restoration and Mathematics
Doctorate (Master’s Degree Level)
8 semesters
from 9th semester onwards

10 yarıyıl

11. yarıyıl ve üzeri

Doctorate (Undergraduate Level)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

10 semesters

from 10th semester onwards

Foreign Students

Aşağıdaki tabloda belirtilen katkı payı ücretleri dönemlik olup, katkı payı ödemelerinizi herhangi
bir Halk Bankası Şubesinden veya Halk Bankası Bankamatiklerinden öğrenci numaranız ile
yapabilirsiniz.

Tuition fees stated in the table below are semester based, and you can pay your tuition fees at
any Halk Bank Branch or Halk Bank ATMs with your student number.

Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrencilerinin Katkı Payı Miktarları

Tuition Fees for Foreign Postgraduate Students

Lisansüstü:

387,00 TL

Postgraduate:

İLETİŞİM:

387,00 TL

CONTACT:
Yusuf BAYAR
Sebiha SEZGİN

Duyuru geçerlilik süresi: 18 Ocak - 22 Şubat 2019

750 63 08
750 63 26

Yusuf BAYAR
Sebiha SEZGİN
Announcement is valid between 18 January - 22 February 2019

750 63 08
750 63 26

