SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
KAYIT KILAVUZU

1.Kesin Kayıt İşlemleri:
2021-2022 GÜZ YARIYILINDA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DERSLERE KATILABİLMESİ
İÇİN COVİD -19 PANDEMİSİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA AŞI KARTI VE AŞAĞIDA
PAYLAŞILAN ÖĞRENCİ BEYAN VE TAAHÜTNAME FORMUNU 01 EKİM 2021 TARİHİNE
KADAR ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİNE TESLİM ETMELERİ ZORUNLUDUR.

ÖĞRENCİ BEYAN VE TAAHÜTNAME FORMUNU
* Evrak kontrolü esnasında Eksik bulunması durumunda kayıt alınmayacaktır.
1.1. Yükseklisans ve Doktora programlarına Kesin kayıtlar Akademik takvimde ve Öğrenci alım ilanında ilan edilen tarih
aralığında ( 20 Eylül 2021- 01 Ekim 2021 ) yapılacaktır. Geçerli ve zorunlu sebeplerden dolayı kesin kaydını belirtilen
süreler içerisinde yapamayacak olan aday öğrencilerin durumlarını Enstitüye bildirmeleri gerekmektedir.
1.2. Covid-19 pandemisi sebebi ile Enstitü personelinin ve öğrencilerimizin sağlığı açısından kesin kayıt işlemleri için
sosyal mesafenin korunması ve kayıt işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakların
asıllarının ve fotokopilerinin 3.4’te belirtilen sırada hazırlanarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Fotokopisi
çekilmiş belgelerin asılları ile kontrol edilmesinden sonra belgelerin asılları öğrenciye iade edilecektir.
1.3. Kesin Kayıt işlemleri için istenilen Diploma, Transkript belgelerinin mezun olunan Üniversiteden onaylı, mühürlü
olması gerekmektedir. E-Devletten alınan belgeler doğrulmasının yapılması şartı ile alınacaktır.
a) Kesin kayıtın yapılabilmesi için adaydan istenilen Lisan Diploması, Lisans Transkript belgelerinin
fotokopilerinin ve asıllarının,
b) Ales, Yabancı Dil sınav sonucu çıktılarının,
c) https://www.ufuk.edu.tr/basvuru-ve-kosullar web sayfasında yer alan Lisansüstü Bilgi Kayıt Formunun
eksiksiz olarak doldurulması,
d) Erkek adayların Askerlik tecilinde bulunabilmesi için 30 gün içerinde askerlik şubesinden veya
e-devletten alınan askerlik durum belgesi ile birlikte https://www.ufuk.edu.tr/basvuru-ve-kosullar yer alan
Askerlik Tecil Talep Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.
e) Askerlik Hizmetinden Muaf/Askeri Personel https://www.ufuk.edu.tr/basvuru-ve-kosullar Askerlik Durumu
Beyan Dilekçesi
f) Ön kayıt ve kesin kayıt bedellerinin ödendiğine dair dekont,
g) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nı gösteren kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,
h) 3 adet vesikalık fotoğraf ,
h) Resimli Özgeçmiş
Belge Teslimi:
Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü Dr.Rıdvan EGE Hastanesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim
edilecektir.
1.4. Evrakların Teslimi ve Sırası

2.Eğitim-Öğretim Süreçleri.
2.1. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az
iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.
2.2. Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl sonunda programın öğretim planında yer alan kredili derslerini
ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam dâhil başarı
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre olan altı yarıyıl içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
2.3. Tezli/Tezsiz tüm öğrenciler eğitim-öğretim sürecince her yarıyıl ders seçmek ve belirlenen öğrenim ücretini
ödemek zorundadırlar.
3.Eğitim-Öğretim Ücretleri:
3.1. Yüksek lisans eğitim öğretim ücretleri her yıl Mütevelli Heyet Kararı ile belirlenir ve Güz yarıyılı ile Bahar Yarıyılını kapsar.
3.2. Tezsiz ve Tezli programlarda eğitim-öğretim ücreti her yarıyıl başında Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde
ilgili banka hesabına Şubeden,Eft,Havale veya Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsü Muhasebe ve Mali işler Müdürlüğüne kredi
kartı ile ödeme yapabilirler.

3.3. Tezsiz ve Tezli program ücretleri üç taksitte ödenir. Tezli programda dördüncü yarıyılda tez bedeli ödenir.
3.4. Başarısız Ders bedeli, Kayıt dondurma bedeli, Tez uzatma bedeli ayrıca ödenir.
3.5. Mütevelli Heyet Kararı gereğince Tez aşamasında olan öğrenciler dördüncü yarıyıla ilave edilen yarıyıllar (5.ve
6.YY) için ek tez uzatma ücreti öderler.

4. Yüksek Lisans Ödeme Bilgileri:
1.Taksit
1.Taksit
1.Taksit
1.Taksit
1.Taksit
1.Taksit
1.Taksit

(İndirimsiz)
(%15)
(%20)
(%25)
(%30)
(%35)
(%50)

Doktora Programları Ödeme Bilgileri:

₺ 5.366,66
₺ 4.561,67
₺ 4.293,34
₺ 4.025
₺3.756,67
₺ 3.488,33
₺2.683,33

1.Taksit (İndirimsiz)
1.Taksit (%15)

₺ 11.295.00
₺ 9.599,99

* Yüksek Lisans Öğrenim Ücretleri Tezsiz 3 yarılı, Tezli 4 yarılı Kapsar.(5.,6 Y.Y için Ek ücret yansıtılır)
*Doktora Programları Öğrenim Ücretleri 8 yarıyılı kapsar . (Diğer Y.Y.İçin Ek ücret yansıtılır)
5.Banka Bilgileri
Banka Bilgiler: Banka Adı: Halk Bankası, Şube Adı: Çukurambar, Şube Kodu: 1310 Hesap No: 16100043
IBAN:TR09 0001 2001 3100 0016 1000 43 Adres: Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 29/H
Çukurambar –ANKARA
6. Ders Kayıt İşlemleri:
6.1.

Kesin kayıt evraklarının Enstitü tarafından teslim alınmasından itibaren en geç 48 saat içerisinde öğrencinin
kesin kaydının yapıldığını gösteren belge öğrencinin eposta adresine gönderilerek kayıt işlemi tamamlanır.

7. 1.Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş: Kesin kaydı yapılan öğrenci ÖĞRENCİ OTOMASYON OLUŞTURUMU HAKKINDA
bilgilendirme linkine tıklayarak sisteme giriş için şifre alır.
7.2.

Öğrenci Enstitü web sayfasında yer alan haftalık ders programı sayfasına giriş yaparak başvurduğu
programa ait 1.Yarıyıl derslerini kontrol eder ve öğrenci öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak alması gereken
dersi seçer.

7.3.Tüm öğrencilerin Öğrenci

Bilgi Sistemine giriş yaparak

ders seçmesi zorunludur.

8.Öğrenci Kimliği
Öğrencinin kaydının yapılmasına istinaden ön kayıtta belirtmiş olduğu e-posta adresine “yeni kayıt belgesi”
gönderilecektir. Gönderilen belge ile bir adet fotoğraf ile İncek kampüs basın yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne
gidip Öğrenci Kimliği alabilirler.

sosbil@ufuk.edu.tr

