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2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI GİRİŞ SINAVLARI SONUCUNDA 

DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 

İLK KEZ KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKATİNE! 

 

Kesin kayıtlar on-line (çevrim içi) olarak Galatasaray Üniversitesi web ana sayfasında (http://www.gsu.edu.tr) 

“ÖĞRENCİ” sekmesi altındaki “BAŞVURU SİSTEMİ” üzerinden yapılacaktır. 

 

BELGELERİN YÜKLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 

- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuru otomasyon sisteminde 5. sekmede bulunan “Kesin Kayıt 

Belgeleri Yüklemesi” bölümüne aşağıda belirtilen KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERi eksiksiz 

yükleyerek onaya sunması gerekmektedir. 

- Kesin kayıt için yükledikleri ve eksiksiz olduğu tespit edilen belgeleri onaylanan adaylara, e-posta ekinde 

KESİN KAYIT FORMU gönderilecektir. Kesin Kayıt Formunu imzalayarak e-posta ekinde geri gönderen 

adayların kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. 

Tüm aşamaları gerektiği şekilde tamamlamayan adayların kesin kaydı yapılamaz. 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  

• İlgili programa başvuru koşullarına uygun diploma/mezuniyet belgesi ve not dökümü belgelerinin ilgili 

üniversitelerce onaylanmış veya noter tasdikli suretleri. 

 - Ön kayıt başvurusu sırasında mezuniyet belgesi ve /veya transkriptini kesin kayıt tarihlerinde 

getireceğini taahhüt eden  adaylar, söz konusu belgeleri yüklemedikleri takdirde, kesinlikle kayıt işlemi 

yapılmaz. 

 - Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adayların ve aynı 

durumdaki Türk vatandaşı  adayların diploma ya da mezuniyet belgelerini Yükseköğretim Kurulu’nca 

(YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile  birlikte ibraz etmeleri zorunludur. Gerekli denklik belgeleri ibraz 

edilmediği takdirde, kesinlikle kayıt işlemi yapılmaz.) 

• ALES veya eşdeğeri sınavların (GMAT/GRE) sonuç belgesi. 

• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (27.09.2020 tarihli YDS Sonuç Belgesi ibraz edecek adaylar, bu belgeyi 

sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içinde mesai saati bitimine -16:30- kadar Enstitümüze 

iletmedikleri takdirde, geçici kayıtları silinir.) 

• Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik 

Durum Müsaade Belgesi” Bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin 

kayıtları yapılmaz.  

• Önkayıt başvurusundaki koşullara göre çekilmiş vesikalık fotoğraf  

• T.C. Nüfus Kağıdı – T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için geçerli Pasaportun noter 

tasdikli fotokopisi) 

• Yabancı uyruklu adaylar için Ankara Üniversitesi Tömer C1 Belgesi ve YÖK Denklik Belgesi. 

 

- Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin sisteme yüklenmesinde eksik olması halinde kesinlikle kayıt 

işlemi yapılmaz. 

- Kesin kayıt işlemi, kayıt sırasında sunulan belgelerin kesin kayıt koşullarına uygunluğunun Enstitümüz 

tarafından kontrol edilerek onaylanmasından ve aday tarafından doldurulup imzalanarak tarafımıza gönderilen 

Kesin Kayıt Formu’nun eksiksiz olarak tarafımıza ulaştığı tespit edildikten sonra tamamlanır ve geçerlilik 

kazanır.  

- Kayıtlar on-line (çevrim içi) olarak yapılacaktır; posta ile kayıt kabul edilmez.  

- Adayların ilgili sınav döneminde kazandıkları kesin kayıt hakkı, Enstitümüz tarafından ilan edilen ve aşağıda 

da yer alan (ilgisine göre asil veya yedek listeden kesin kayıt için) kayıt süreleri bittikten sonra kullanılamaz. 
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- Kesin Kayıtlar: 30 Eylül - 02 Ekim 2020 

 Yedek Listeden Kesin Kayıtlar: 05 Ekim - 06 Ekim 2020 

 

YEDEK KAYIT SÜRECİ 

- Asil listeden kesin kayıtlar için ilan edilen tarihler sonunda ilgili programlarda açık kontenjan kalması 

halinde bu kontenjanlar doktora ve tezli yüksek lisans programları için 3 Ekim 2020, Cumartesi günü 

Enstitümüzün Web sayfasında (www.sbe.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. 

 

- Doktora ve tezli yüksek lisans programlarındaki boş kontenjanlara kayıt yaptırabilecek (yedek listedeki) 

adayların isimleri, Enstitümüzün çevrimiçi (online) öğrenci alım sınavlarının gerçekleştirdiği elektronik 

platform üzerinde kurulan “SBE_YEDEK KAYIT PLATFORMU” başlıklı ekip altında, ilgili programların 

her biri için gerçekleştirilecek toplantıda okunacaktır. 

İlgili programlar için toplantı saatleri 3 Ekim 2020, Cumartesi günü Enstitümüzün Web sayfasında 

(www.sbe.gsu.edu.tr) ilan edilecektir.  

Boş kalan kontenjan bulunan programların yedek kayıt listesinde yer alan adaylar için gerekli bilgilendirme 

metni ve ilgili oldukları programların yedek kayıt toplantıları için bağlantı linkleri, Üniversitemiz Başvuru 

Sistemine kaydettikleri e-posta adreslerine 3 Ekim 2020, Cumartesi günü gönderilecektir. 

 

- DİKKAT! Yedek listeden kesin kayıt yaptırmak isteyen her adayın, en geç ilgili programın toplantı saatinin 

başında “SBE_YEDEK KAYIT PLATFORMU”ndaki toplantıya katılmış bulunması ve adı ve soyadı 

okunduğunda “kayıt yaptırmak için hazır” olduğunu beyan etmesi gerekir. 

Adı ve soyadı okunduğu anda ilgili aday “kayıt yaptırmak için hazır” olduğu beyanında bulunmazsa 

kayıt hakkını kaybeder ve bir sonraki adaya geçilir. 

Bu süreçle ilgili herhangi bir mazeret ileri sürülemez ve kaybedilen kayıt hakkı daha sonra 

kullanılamaz. 

 


