
 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
Kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları Enstitümüze iadeli taahhütlü veya kargo yoluyla 05-14 Ekim 
2020 tarihleri arasında posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde evrakı gelmeyen 
adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 

 
1-Lisans diploması ve transkript . 
2-Yüksek lisans diploması ve transkript. (Doktora programları için)  
3- ALES belgesi.  
4- Üç adet fotoğraf. 
 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.  
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.  
7- Yabancı Dil belgesi (Doktora programları için).  

 
NOT: Kayıt yaptıracak erkek öğrencilerin askerlik yoklamalarını yaptırmış olarak askerlik durum 
belgelerini almaları gerekmektedir.   
 
 II Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı 2020–2021 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında 3.000-TL. (1. 

taksit)  T.C. Ziraat Bankası ATM Şubelerinden öğrenci numarası ile yatırılacaktır. Hesap numarası ve ıban 
numarası ile harç yatırılmayacaktır. 

 Devam eden öğrencilerden tezli yüksek lisansta 3 yılını, doktora programında 6 yılını dolduranlar harç 
parasını öğrenci numaralarına T.C. Ziraat Bankası ATM şubesine yatıracaklar ve otomasyon sistemi 
üzerinden derslerini seçip danışmanlarına onaylatacaklardır.  

 Devam eden öğrencilerden tezli yüksek lisansta 3 yılını, doktora programında 6 yılını doldurmayanlar harç 
parası yatırmayacaklar ve otomasyon üzerinden derslerini seçip danışmanlarına onaylatacaklardır. 

 
 

Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrenciler Hakkında; 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri 
Yönergesinin 6. maddesinin (1). ve (6). bendi  gereğince; 
(1)Başvurular Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisine yapılır. 
(6) Başvurular akademik yıl boyunca yapılabilecektir. Ancak kesin kayıt her yarıyıl enstitü akademik takviminde 
belirtilen kayıt dönemlerindegerçekleşir. 
8. maddesi gereğince; 
 (1) Kayıtlar her yıl ilgili Enstitünün lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği takvime göre diğer öğrenciler ile aynı 
sürelerde yapılır. 
(2)Kesin Kayıt esnasında aşağıdaki belgeler istenir: 
a)Diploma ya da mezuniyet belgesinin ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği, 
b)Transkriptin aslı veya İngilizce dışındaki dillerin Türkçe çevirisinin ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı 
örneği  
c)Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik/tanınırlık 
belgesinin aslı, 
ç) Doktora için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesinin aslı, 
d)Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe bildiğini gösteren TÖMER belgesinin aslı, 
e)Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı, 
f)Son altı ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf, 
g)Öğrenim ücretinin (Harç) ve Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği bir defaya mahsus kayıt ücretinin 
ödendiğine dair belge, 
h)Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerinden 
alınacak olan resmi yazı 
(3)Yabancı uyruklu öğrenciler diğer Türk vatandaşı öğrencileri ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Üniversite 
bünyesindeki derslikler, kütüphane gibi eğitim birimleri ve sosyal imkânlardan faydalanabilirler. Bu amaçla 
kullanılması için bu öğrencilere Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yabancı uyruklu öğrenci kimlik 
kartı verilir. Bu kimlik kartı nüfus cüzdanı yerine geçmez, başka amaçla kullanılamaz. 
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim ücreti  
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.07.2020 tarih ve 21 sayılı toplantı kararı gereğince öğrenim ücretleri 



 
aşağıdaki gibidir. 
 

Doktora Programı Yüksek Lisans Programı 
Kayıt Ücreti Katkı Payı Kayıt Ücreti Katkı Payı 
750,00 TL 5000,00 TL 500,00 TL 4000,00 TL 

 
Not: Kayıt ücreti bir defaya mahsus olarak tahsil edilecektir. Katkı payı ise yıllık olarak tahsil edilecektir. 

 
 Tezsiz Yüksek Lisans Yedek Aday listesi 15 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir. 


