
ENSTİTÜMÜZ DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI   

ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERSLERE YAZILMA VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ   

• Enstitümüzün doktora ve tezli yüksek lisans programlarında kayıt yenileme, ders seçimi, ders 

almabırakma esasları ve süreleri ile öğrenim ücretine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.   

• Dersler, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 03 Ekim 2022 tarihinde başlayacaktır.   

• Aşağıda belirtilen tarihler dışında kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu nedenle, öğrencilerimizin   

ilgili işlemleri aşağıda yer alan tarihler arasında tamamlaması zorunludur.   

   

KAYIT YENİLEME VE DERSLERE YAZILMA TARİHLERİ    

    

Öğrenci Katkı Payı (*)     :  28 Eylül 2022 Çarşamba   -     30 Eylül 2022 Cuma   

    

Kayıt Yenileme, Ders Seçimi      :  28 Eylül 2022 Çarşamba   -     30 Eylül 2022 Cuma   

    

Mazeret kayıtları ve Ders Alma/  

Bırakma İşlemleri    

:  10 Ekim 2022 Pazartesi    -     11 Ekim 2022 Salı    

    

(*) Program süresi 4 yarıyıl olan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinden 5. yarıyıl ve daha fazla          

süredir programa devam etmekte olanlar, katkı payı ödemesi yapacaktır.   

Program süresi 8 yarıyıl olan doktora programı öğrencilerinden 9. yarıyıl ve daha fazla süredir programa  

devam edenler, katkı payı ödemesi yapacaktır.    

    

30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla öğrenci katkı payı ödememiş olan öğrencilerimiz için 

kayıt yenileme işlemleri geçerli sayılmayacak, isimleri ders listelerinde yer almayacak ve bu öğrenciler 

sınavlara katılamayacaklardır.    

   

DERSLER ile DOKTORA YETERLİK VE TEZ AŞAMASINA KAYIT İŞLEMLERİ   

• Tüm öğrencilerimizin her yarıyılın başında Enstitümüz tarafından (yukarıda) ilan edilen süreler içinde 

derslere yazılması/yeterlik veya tez aşamasına kayıt yaptırması zorunludur.   

• Derslere yazılma/yeterlik veya tez aşamasına kaydolma işlemleri Üniversitemiz “Öğrenci Otomasyon” 

programı üzerinden online olarak yapılır.   

• Öğrencilerimizin seçtikleri dersler/yeterlik veya tez aşamasına kayıtlar, danışmanları tarafından 

onaylanır; danışman tarafından onaylanmadıkça, ilgili derse/aşamaya kayıt işlemleri tamamlanmaz. Bu 

nedenle, öğrencilerimizin e-posta vb. yollarla danışmanlarıyla iletişim kurmaları ve kayıt yenileme 

süresi (en geç, ders alma-bırakma süresi) bitiminde, seçtikleri tüm derslerin/kaydolmaları gereken 

aşamanın “kesin kayıt” durumunda olduğunu kontrol etmeleri gerekmektedir.   

• Öğrencilerimiz ders seçimi süresi içinde yazıldıkları derslerde, ders alma-bırakma süresi içerisinde 

değişiklik yapabilirler. Bu tür değişikliklerin de danışmanlar tarafından onaylanması ve değiştirilen 

derslerin “kesin kayıt” durumuna gelmesi zorunludur.   

• Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerimizin kayıt yenileme 

dönemlerinde ‘‘tez aşaması’’nı seçmeleri gerekmektedir.   

• Derslerini başarıyla tamamlayan doktora programı öğrencilerimizin danışmanlarıyla görüştükten sonra 

“doktora yeterlik aşaması” veya “doktora yeterlik sınavı”nı seçmeleri gerekmektedir.  
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• (“Doktora yeterlik sınavı”nı seçen öğrenciler ilgili dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girmek 

zorundadırlar. Sınav girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaklardır.)    

        

KATKI PAYI ÖDEMELERİ   

Öğrencilerimiz, ödemeleri gereken katkı payı tutarlarını Üniversitemiz Öğrenci Otomasyon Sistemi 

üzerindeki ‘‘Ders Takip – Harç Borç Bilgileri’’ sekmesinden öğrenebilirler.   

(Ödeme yapıldıktan sonra Otomasyon Sistemindeki ödeme uyarısı dikkate alınmamalıdır.)    

  

Öğrenim ücreti, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) – Ortaköy Şubesine aşağıdaki yöntemlerle yatırılır:   

   

- Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Ortaköy Şubesine doğrudan ödeme/TEB şubesinden havale 

yaparak;   

 Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)– Ortaköy Şubesi “Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans” veya “Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora” hesabına, Öğrenci 

T.C. Kimlik Numarası belirterek öğrenim katkı payları yatırılır.   

    

   Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) İnternet Bankacılığı kullanarak;   

Türkiye Ekonomi Bankası İnternet Bankacılığı sistemini kullanan öğrencilerimiz, bu sistem üzerinden ödeme 

yapabilecektir. Ödeme gönderen banka hesabının, öğrencinin kendi adına açılmış hesap olması gerekmektedir.   

   

Türkiye Ekonomi Bankası İnternet Bankacılığı Sistemi kullanılarak yapılacak ödemelerde;    

“Ödemeler” – “Fatura Ödeme” – “Faturalar” – “Hizmet Seçiniz” – “Diğer” – “Kurum Seçiniz” – 

“Galatasaray Üniv. Doktora Öğrencileri” veya “Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans” adımları 

izlenilerek ve öğrenci T.C. kimlik numarası girilerek ödeme yapılır.     

   

    Öğrenci Katkı Payı Tutarı   

Doktora Öğrencileri    209,50 TL   

   

Yüksek Lisans Öğrencileri    209,50 TL   

   

   

   

   


