
DUYURU 
 

Enstitümüz Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı, Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı ve Veri Bilimi Disiplinlerarası İkinci 
Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2022-2023 öğretim 
yılı II. döneminde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin 
kesin kayıtları 26-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin 
kayıt yaptıracak olan öğrencilerin 2022-2023 öğretim yılı öğrenim 
ücretlerinin I. taksidi olan 33.750,00 TL.’sını bu tarihler arasında 
yatırmaları ve kesin kayıt için gerekli belgeleri başvuru sistemine 
yüklemeleri gerekmektedir. 

 
 

Belgelerin Yüklenmesi ile İlgili Hususlar 
 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuru otomasyon sisteminde 5. 
adım olarak açılan “Kesin Kayıt Belgeleri Yüklemesi”  bölümüne belgeleri 
yükleyerek onaya sunması gerekmektedir. 

 
Kesin kayıt işlemleri onaylanan öğrencilerin bu aşamadan sonra sistem 

üzerinden “Kesin Kayıt Formu”nun çıktısını alarak imzaladıkları belgeyi taratıp 
fbe@gsu.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.  
 

Öğrenim Ücreti Ödemeleri ile İlgili Hususlar 

Öğrencilerin öğrenim ücretlerini, Türk Ekonomi Bankasına T.C. kimlik 
numarası belirterek yatırmaları gerekmektedir. 

- İnternet Bankacılığı Kullanarak; 

Ödemeler – Fatura Ödemeleri - Diğer - Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Tezsiz adımları izlenilerek, T.C. kimlik numarası girilerek ödeme 
yapılır. İnternet Bankacılığını kendi internet hesabı bulunan öğrencilerin 
kullanmaları gerekmektedir. EFT yapılmaması önemle duyurulur. 

 

mailto:fbe@gsu.edu.tr


- Şube Gişelerinden; 

Türk Ekonomi Bankasının herhangi bir şubesinden Üniversite ile birlikte kayıt 
yaptırılacak programın ismi ve T.C. kimlik numarası ibraz edilerek ödeme yapılır.  

 
Önemli Not: Bilgilerinizi girdikten sonra banka görevlisinin öğrenim ücreti tutarını 

ekranında görmesi gerektiğinden, öğrenim ücretinin yanlış bir hesaba yatmaması için 
banka görevlisine tutar belirtmeyiniz. Sorun yaşamanız durumunda 0212 227 44 80 (1813-
1814) numaralı telefondan Enstitüye ulaşabilirsiniz. 

 
 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
 

1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi (yurt dışından alınan diplomalar 
için YÖK denklik belgesi ile birlikte), 
 

2) 2 adet biometrik fotoğraf*, 
 

3) Erkek adayların Askerlikle ilişkisi olmadığına dair son altı ay içinde 
alınmış belge (adayın yoklama yapmış olması gerekmektedir, bakaya 
durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam 
edenlerin başvuruları kabul edilmez.), 
 

4) Adli Sicil Belgesi, 
 

5) 4 adet posta pulu (şehir içi bir posta gönderimlik),* 
 

6) Dekont, 
 

7) Nüfus Cüzdanı, 
 
* Fotoğraflar ve posta pulları öğrenci kimlik kartları teslim alınmaya geldiğinde 

Enstitüye teslim edilecektir. 

 
 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Müdürlüğü 


