
T.C. UYRUKLULAR İÇİN 
 

 
1. Lisans diploması veya çıkış belgesinin(Yüksek lisans programı için) asılları ve fotokopileri 

(Aslı görüldükten sonra fotokopisi alınacak) 
2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin (Doktora programı için) asılları 

ve fotokopileri ( Aslı görüldükten sonra fotokopisi alınacak) 
3. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript (Yüksek lisans programı için) asılları 

ve fotokopileri ( Aslı görüldükten sonra fotokopisi alınacak) 
4. Lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript(Doktora programı için 

) asılları ve fotokopileri ( Aslı görüldükten sonra fotokopisi alınacak) 
5. Tezli ve Doktora Programları için ALES Belgesi 
6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için) YDS ve Eşdeğeri sınav, 
7. Fotoğraf ( 5 Adet ) 
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
9. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 
 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN 
 

1. Fotoğraf ( 5 Adet ) 
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3. Harç ücreti dekontu 
4. Yüksek lisans programlarında; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya 

Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği, 
5. Doktora programlarına başvurularda; lisans ve yüksek lisans diploması ile lisans ve 

yüksek lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış 
temsilciliklerinden onaylı örneği, 

6. Pasaport fotokopisi ( ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı ) 
7. Kayıt hakkı kazandığı programın öğretim diline göre Türkçe yeterlilik belgesi ve/veya 

yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği, 
8. Öğrenim Meşruhatlı Vize veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler 

çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek uluslararası öğrenci statüsünde olduğuna dair 
belge, 

9. YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesinin aslı. 
 

 
  16-19 TEMMUZ 2019 Programlara kabul edilen adayların kayıtlarının yapılması  
 
  09-13 EYLÜL 2019 Lisansüstü ders kayıtları 
 

           16-17 EYLÜL 2019 Özel öğrenci kayıtları ve ders ekleme bırakma tarihleri 
 
 
• YEDEK KONTENJAN İLE ÖĞRENCİ ALINMAYACAKTIR.  
 
Özel Öğrenci Başvurularında İstenen Belgeler  
1) Özel Öğrenci Başvuru Formu (F 27). http://sagbe.gantep.edu.tr/upload/files/F27%20(2)(1).doc 

         2) Transkript (Not Belgesi) Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.  
 

http://sagbe.gantep.edu.tr/upload/files/F27%20(2)(1).doc

