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Ücret ödemeyecek:

Lisansüstü Öğrencileri: 07-14 Şubat 2019 Graduate Students: 07-14 February 2019

Kurum İçi Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin yeni programlarına kayıt yapabilmesi için kayıtlı olduğu programdan ilişik kesme işlemlerini yapması

gerekmektedir. Ayrıca yeni kabul alan öğrencilerin farklı bir Lisansüstü Programda (tezsiz lisansüstü programlar hariç) öğrenciliklerinin olması

durumunda kayıtlı programdan ilişiğinin kesilmesi halinde yeni kayıtları yapılabilecektir. 

Intra-Institutional and Institutional Transfer Students will be subject to the same procedures as the newly enrolled students.

Intra-Institutional transfer students are required to sign off from the programme they are registered in order to be able to enroll in their new

programme.

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimizin ders kayıtları için Lisansüstü Kayıt Yenileme veya Mühendislik İşletmeciliği kayıt yenileme

ilanlarını takip etmeleri gerekmektedir.
Students who have completed the final registration process must follow the   Registration Renewal announcement for course enrollment.

Kayıt Saatleri:

Lisansüstü İletişim:

Registration Hours: 09.00-17.0009.00-17.00

It is not possible to register by mail.

Engineering Management students: 13-14 February 2019

All  candidates must be registered either personally or through the people to whom they will give warrant of attorney from the notary public.

0 232 750 6308-6326

oidb@iyte.edu.tr

Fax: 0232 750 63040232 750 6304

Yeni kayıtlanan öğrenciler ders seçme işlemlerini 13-14 Şubat 2019 tarihlerinde yapacaklardır. Newly enrolled students will select their courses on 13-14 February, 2019.

Graduate Office contact:  

Fees

Feeless:

After the registration, military service procedures will be sent from YÖKSİS to the Ministry of National Defence by our institute through web services.

From 27 August 2018 on, military procedures are not followed by Student Affairs. By following the procedures on e-devlet, you can report the problems

to the Student Affairs if there are any.

Askerlik ile ilgili işlemleriniz kayıtlarınız yapıldıktan sonra Enstitümüzce web servisleri aracılığıyla YÖKSİS'ten Milli Savunma Bakanlığına

iletilmektedir. 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından askerlik ile ilgili takip işlemi yapılmamaktadır. Askerlik

işlemlerinizi e-devlet üzerinden ve/veya askerlik şubelerinden takip ederek varsa aksaklıkları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirebilirsiniz. 

Foreign students

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile gelen öğrenciler yeni kayıtlanacak öğrenciler ile aynı prosedürlere tabi olacaklardır.

Photocopies of the documents required for registration are not accepted and those students with missing documents are not registered. However, a

certified sample by the university is accepted if the original documents are handed.

2018-2019 BAHAR YARIYILI 2018-2019 SPRING SEMESTER

 Lisansüstü, Mühendislik İşletmeciliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Lisansüstü Yatay Geçiş Öğrencilerinin Yeni Kayıt İşlemleri
New Registration Procedures for Graduate, Non-thesis Evening Education Engineering management Programme and Graduate  Transfer 

Students 

Kayıt Tarihleri: 

İzmir Yüksek  Teknoloji Enstitüsü

İdari Bina Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 105 No'lu Ofis

Gülbahçe Yerleşkesi, Urla / İZMİR 

13-14 Şubat 2019

Gulbahce Campus , Urla / Izmir

Registration Dates:  13-14 February 2019

Kayıtların yapılacağı yer: Registration : 

Izmir Institute of Technology

Administrative Building Student Affairs Office No. 105

Seviye Tespit Sınavında başarılı olamayan Lisansüstü öğrenciler 

(Mühendislik İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı hariç)

Transfer students who exceed the normal education period 

0232 750 6308 - 6326

E-mail: oidb@iyte.edu.tre-posta:

Fax:

It is not possible for candidates who do not register between the specified dates to register at a later date.

Yatay geçiş ile gelen normal eğitim süresini aşan öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler 

Mühendislik İşletmeciliği öğrencileri: 13-14 Şubat 2019

Tüm öğrenci adaylarının bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir. 

Kayıt için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez ve belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite

tarafından onaylı örneği kabul edilir. 

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları olanaklı değildir.

Ödeme Tarihleri

Ücret ödeyecek:

Mühendislik İşletmeciliği öğrencileri Engineering Management students

Important

Türk Uyruklu öğrenciler

Will pay fee:

Payment Dates:

Önemli

Turkish students

Ücretler

Seviye Tespit Sınavında başarılı olamayan 

Mühendislik İşletmeciliği II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek Lisans öğrenciler

Kayıt hakkı bulunmamaktadır.

(13-14 Şubat 2019 kayıt tarihlerine kadar İngilizce Muafiyet 

belgesi getirilmesi durumunda programa kayıtları 

yapılacaktır.)

Engineering Management MS Program Students who did not succeed in 

English Language Exam

do not have the right to enroll. (*they will have the right to enroll if 

they submit an English Preparation Class Exemption Document 

until the enrollment dates (13-14 February 2019))

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt 

yaptırabileceklerdir.
Graduate students who fail the proficiency exam (except the evening 

education non-thesis engineering management graduate programme)

Students will be able to register in the Fall Semester of 2019-2020 

Academic Year.

mailto:oidb@iyte.edu.tr
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/2018-2019-BAHAR-KAYIT-YEN%C4%B0LEME-ILANI.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/2018-2019-BAHAR-M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K-%C4%B0%C5%9ELETMEC%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0-KAYIT-YEN%C4%B0LEME.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/2018-2019-BAHAR-KAYIT-YEN%C4%B0LEME-ILANI-1.pdf
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Ayrıntılı bilgi için http://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/288 Linkini kullanabilirsiniz. For further info http://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/288 

Duyuru geçerlilik süresi:  18 Ocak - 22  Şubat 2019 Announcement is valid between : 18 January - 22 February 2019

Adres Address

BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE ULAŞIM DOLMUŞ İLE ULAŞIM By Bus By Minibus

HAVAALANINDAN ULAŞIM FROM AIRPORT

İZBAN ile;

Aliağa yönüne giden İZBAN’a binilir. Hilal veya Halkapınar aktarma 

istasyonlarından birinde inilir.

Metro ile Fahrettin Altay’da inilir.

981: Fahrettin Altay – Balıklıova (Kampüs girişinde inilir.)   982: Fahrettin 

Altay – İYTE

Otobüs ile;

202: Havaalanı – Cumhuriyet Meydanı (Üçkuyular Maliye Meslek Lisesi 

durağında inilir.)

981: Fahrettin Altay – Balıklıova (Kampüs girişinde inilir.)

Basmane Tren Garından

İzmir Metro ile Fahrettin Altay’a

981: Fahrettin Altay – Balıklıova (Kampüs girişinde inilir.)

Üçkuyulardan

982: Fahrettin Altay – İYTE

By IZBAN:

Take the train going towards Aliağa. Get off at Hilal or Halkapınar 

transfer station.  Take the metro and get off at Fahrettin Altay. 

981: Fahrettin Altay - Balıklıova (get off at the entrance of the campus) 

982: Fahrettin Altay - İYTE

By Bus:

202: Airport  -Cumhuriyet Square (get off at Üçkuyular Maliye Meslek High 

School Station) 981: Fahrettin Altay - Balıklıova (get off at the entrance of the 

campus) From Basmane Train Station to Fahrettin Altay by metro

 981: Fahrettin Altay - Balıklıova (get off at the entrance of the campus) From 

Üçkuyular

982: Fahrettin ALtay - İyte

İkamet İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler Listesini kayıt esnasında görevli memurdan almanız gerekmektedir. The list of the necessary documents for residence permit application (obtain from staff when registering)

2 Adet fotoğraf (Renkli fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.) 2 photographs (colored photocopies aren't accepted)

Birden fazla Lisansüstü Programa kaydınızın bulunmadığına dair Taahütname için (tıklayınız) For the written contract that confirms you are not enrolled in more than one graduate programme (click here)

Yurt dışında bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından Enstitümüzde 

lisansüstü seviyede öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerden (mülteciler hariç) öğrenim gördükleri kurumların tanınırlığına dair 

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) tanınma belgesi enstütümüz tarafından istenecektir.

Tanınma Belgesi taahütnamesi için (tıklayınız)

The academic recognition document (of previous educational institutions of foreign students (except refugees) who are going to start a graduate 

programme in our institute after an undergraduate or graduate programme) will be asked from the Higher Institution Council by us. A signed 

declaration that your previous institutions are recognised is required. (Click here)

Yurt dışında bulunan bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan Türk Uyruklu öğrencilerin denklik belgesi taahütnamesi için (tıklayınız)
A signed declaration to submit the diploma equivalency certificate, for Turkish students who have graduated from a higher education institution abroad 

(click here) 

Yabancı Uyruklu Lisansüstü Yeni Kayıt İşlemleri; Registration Procedures for Foreign Graduate Students

Yabancı uyruklu öğrenciler için dönemlik Katkı Payı Ödemeleri 13-14 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Tuition fees to be paid between 13-14 February 2019

Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi The original copy of undergradute/graduate diploma and their photocopies

By Car

Fahrettin Altay - IZTECH, 5 km after exiting from the Karaburun tolls on Izmir - 

Cesme motorway, you can see the entrance to the campus at Cesme and Karaburun 

junction.

ÖZEL ARAÇ İLE ULAŞIM

Fahrettin Altay – İYTE arası, İzmir – Çeşme otoyolu Karaburun gişelerinden 

çıktıktan 5 km sonra Çeşme ve Karaburun yol ayrımında kampüs girişini 

görebilirsiniz.

İzmir Otogardan

302: Otogar – Konak

Konak – Fahrettin Altay Metro 

981: Fahrettin Altay – Balıklıova (Kampüs girişinde inilir.)

982 :Fahrettin Altay - İYTE

From İzmir Coach Terminal

302: Terminal - Konak

Konak - Fahrettin Altay Metro

981: Fahrettin Altay - Balikliova (get off at the entrance of the 

campus)

982: Fahrettin Altay - IYTE 

Fahrettin Altay ilçe terminalinden Urla / İYTE minibüsleri kalkmaktadır. Urla / IYTE minibuses depart from the Fahrettin Altay district terminal.

 Lisansüstü, Mühendislik İşletmeciliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Lisansüstü Yatay Geçiş Öğrencilerinin Yeni Kayıt İşlemleri için 

Gerekli Belgeler
Documents Required for Registration

Önkayıt işlemleri için (tıklayınız) (11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında aktif olacaktır.) For pre-registration (click here)   Will be active between 11-14 February 2019

Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet belgesi  (e-devletten alınan belge kabul edilecektir.) Undergraduate / Graduate Certificate of Graduation (certificate from e-devlet will be accepted.)

Askerlik şubesinden askerlik durumunu gösterir onaylı belge, (e-devletten alınan belge kabul edilecektir.) Certified document showing military status from recruiting office  (document from e-devlet will be accepted.)

Birden fazla Lisansüstü Programa kaydınızın bulunmadığına dair Taahütname için (tıklayınız) (Bütün öğrencilerin doldurması gerekmektedir.) For the written contract that confirms you are not enrolled in more than one graduate programme (click here) (All students need to submit)

Yurt dışında bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından Enstitümüzde 

lisansüstü seviyede öğrenim görecek Türk Uyruklu öğrencilerden öğrenim gördükleri kurumların tanınırlığına dair belge.                                                   

Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Aslı (İngilizce ya da Türkçe değil ise: Aday Türkiye dışında ise Türkiye'nin dış temsilciliklerinden onaylanmış

çevirisi; Aday Türkiye'de ise Noterler tarafından yapılan İngilizce veya Türkçe çevirisi.)

If the original copies of diplomas are not in Turkish or English, either translated version approved by Foreign Turkish Representative Offices or  by notary 

in Turkey is required.

Passport and translated versionPasaport sureti ve tercümesi

After the education at a higher education institution abroad recognized by the Council of Higher Education in Turkey, the certificate of recognition of 

the institutions of Turkish students who will be studying at the graduate level in our institute.

https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/2.PROGRAM-D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/D%C4%B0PLOMA-DENKL%C4%B0K-D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/2.PROGRAM-D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/2.PROGRAM-D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/2.PROGRAM-D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/D%C4%B0PLOMA-DENKL%C4%B0K-D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/TANINMA-BELGES%C4%B0.pdf
https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/TANINMA-BELGES%C4%B0.pdf
http://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/288?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/288?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://obs.iyte.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx

