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TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 
 

2022- 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  

Anabilim Dalımız Lisansüstü Programlarına Başvuru Yapan ve Kesin Kayıt Hakkı 

Kazanan Aday Öğrencilerin DİKKATİNE! 

A. KESİN KAYIT TARİHLERİ :    08-12 AĞUSTOS 2022 

 

B. KESİN KAYIT USULÜ VE İSTENEN BELGELER 

 

1. KESİN KAYITLAR, İSTENEN BELGELER İLE ŞAHSEN YAPILMAKTADIR.  

2. İKİ ADET FOTOĞRAF (Son altı ay içerisinde çekilmiş) 

3. ADAY KAYIT VE SINAV GİRİŞ FORMU (Sistem üzerinden oluşturulan fotoğraflı 

belge) 

4. GENEL YETENEK BELGESİ (ALES vb.)  

5. YABANCI DİL BELGESİ (YDS, YÖKDİL vb.) 

6. DİPLOMA VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Aslı veya mezun olunan 

üniversite veya noter onaylı fotokopisi, doktora öğrencilerinin yüksek lisans 

diplomalarıyla birlikte lisans diplomaları da istenecektir) 

7. TRANSKRİPT (Aslı veya onaylı fotokopisi, doktora öğrencilerinin yüksek lisans 

transkriptleri ile birlikte lisans transkriptleri de istenecektir) 

8. KİMLİK FOTOKOPİSİ (A4 kâğıda arkalı önlü çekilmiş ) 

9. ASKERLİK DURUM BELGESİ (Tecil işlemi yapılacak adaylar için güncel askerlik 

durum belgesinin askerlik şubesinden alınmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden 

alınan askerlik durum belgesi kabul edilmeyecektir. Askerliğini yapmış veya muaf olan 

adaylar e-devlet üzerinden aldıkları askerlik durum belgesi ile kayıt olabilirler) 

10. PASAPORT FOTOKOPİSİ (Uluslararası öğrenciler için) 

 

 

C. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR 

 

- Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35/ 6 maddesi 

gereğince tezsiz yüksek lisans programları hariç herhangi bir lisansüstü programda 

kaydı bulunan (pasif öğrencilik dâhil) adayların, Enstitümüze kesin kayıt 

yaptırabilmeleri için diğer lisansüstü programlardaki kayıtlarını, kayıt dönemi sonuna 

kadar sildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu adayların kesin kayıtları yapılmaz. 

- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için ŞAHSEN müracaat etmesi 

gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

- Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt işlemini 

yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler ve daha sonrasında hak iddia 

edemezler. Bu durumda sorumluluk adaya aittir. 

- Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun ıslak imzalı çıktısı PDF 

formatında taratılarak yüklenecektir. (İmzasız form ile yapılan kayıtlar iade edilecektir.) 



 

- Adayların sınav başvurusu esnasında sisteme yükledikleri evrakların orijinali veya noter 

onaylı nüshalarını kayıt aşamasında İBRAZ etmeleri zorunludur. Diploma 

veya  Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi de kabul 

edilmektedir). 

- Doktora programlarına kayıt yaptıracak adayların lisans ve yüksek lisans diplomaları 

ile lisans ve yüksek lisans transkriptlerini de ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Transkript (Islak imzalı veya e-imzalı olarak onaylı olması gerekmektedir. e-

devlet üzerinden alınan transkript belgesi de kabul edilmektedir). 
- Mezun durumunda olup, mezuniyet belgesini alamadığından şartlı başvuru yaparak herhangi 

bir programa kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin, kesin kayıt için mezuniyet işlemlerini 

tamamlamış olduğunu gösteren mezuniyet belgesini (diplomasını) İBRAZ etmeleri 

zorunludur. 

- Askerlik tecil işlemi yapılacak öğrencilerin, tecil işlemleri için askerlik durum 

belgesinin GÜNCEL (son 1 ay içerisinde e-devlet üzerinden alınan belge) olması 

gerekmektedir. Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olan adayların e-devlet 

üzerinden alacakları güncel askerlik durum belgeleri kesin kayıt işlemleri için yeterli 

olacaktır.  

- Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu, yanlış beyanda 

bulunulduğu, akademik not ortalaması, ALES notu, yabancı dil notu veya belge 

yüklemelerinde hata yapılarak yanlış puan girildiği (0,1 puan bile olsa) eksik 

belgeyle başvuru yapıldığı tespit edildiğinde, adayların öğrenci kayıtları yapılmaz 

(Lisansüstü Yönetmelik 9. Madde: “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif 

edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi 

itibariyle iptal edilir”). 

- Doktora derecesine sahip olup lisansüstü programlara ALES belgesi olmadan başvuru 

yapan adayların ALES belgesi yerine önceki doktora diplomaları geçerlidir.  

- Kayıt işlemlerinden sonra öğrencinin, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden 

askerlik durumunu kontrol etmesi ve tecil durumunda hata olan öğrencilerin 

mutlaka Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir Kesin kayıttan sonra askerlik 

tecili yapılması gereken öğrencileri için Dilekçe (Dilekçe için tıklayınız! ). 

- Lisans/yüksek lisans eğitimini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış 

adayların YÖK’ten alınan Tanınırlık Belgesini İBRAZ etmeleri gerekir. Denklik 

belgesi sadece eğitimini yurtdışında tamamlamış T.C. uyruklu adaylar için gereklidir. 

Yabancı uyruklu adaylardan denklik belgesi istenmez. (Denklik belgesinin alınma 

süresinin uzun olduğu durumlarda YÖK’e başvuru yapıldığına dair belge ile şartlı kayıt 

yapılabilecektir)  
- Kesin kayıt hakkını kazanmış ancak ilan edilen tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrencilerden 

boşalan kontenjana, yedek olarak kayıt hakkı kazanan adaylar   (birinci yedekten başlamak 

üzere) kayıt hakkı kazanır. (Kayıt hakkını kazanmış ancak kesin kayıt tarihlerinde kayıt 

yapmayan asıl adaylar, sonradan hak iddia edemeyeceklerdir 

- Yeni kayıt yaptıran öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi DERS 

PROGRAM  kayıtlarını 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapacaklardır. 

 YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENİLECEK İLAVE BELGELER: 

-Pasaport Fotokopisi ve Onaylı Türkçe çevirisi. 

- TÖMER Belgesi (En az C1 düzeyinde olmalıdır. %100 yabancı dilde eğitim veren 

programları kazanan aday öğrencilerden TÖMER belgesi istenmez) 

 

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/duyurular/2022-2023%20Bahar/EK-4%20Askerlik%20Tecil%20Dilek%C3%A7esi.docx
http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/duyurular/2022-2023%20Bahar/EK-4%20Askerlik%20Tecil%20Dilek%C3%A7esi.docx
http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/duyurular/2022-2023%20Bahar/EK-4%20Askerlik%20Tecil%20Dilek%C3%A7esi.docx

