
 
 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programları Kesin Kayıt 

İşlemleri Duyurusu 

 

 Kazanan adayların kayıtları, E-POSTA yoluyla 21-23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.   

 Kayıt hakkı kazanan her aday, aşağıda listelenen “KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER” 

ile birlikte KESİN KAYIT DİLEKÇELERİNİ tek bir e-posta şeklinde enstitü mail adresine 

(lisansustu@ozal.edu.tr) göndermelidir. 

 KESİN KAYIT DİLEKÇESİ bilgisayar ortamında doldurulmalı, ıslak imzalı olmalı ve tarandıktan 

sonra pdf formatına dönüştürülmelidir. 

 E-postaların konu kısmında Adı Soyadı/Kayıt yapılacak program adı belirtilmelidir  

(ÖRNEK: Konu: Doğa IRMAK / Enformatik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı).  

 Kayıt için gönderilen fotoğraf vesikalık ve JPEG formatında olmalıdır. 

 Evraklarında tahrifat ve/veya usulsüzlük olduğu görülenlerin kayıtları ve/veya öğrencilikleri iptal 

edilecektir. 

 ASİL olarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Şubat 2022 saat 16:00’a kadar kayıt için istenen 

belgeleri ve dilekçelerini göndermedikleri takdirde kayıt hakları 

kaybolacağından YEDEK öğrencilere kayıt yaptırma hakkı verilecektir. 

 Kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden asil adayların yerine, yedek listeden kayıt 

hakkı kazanan adayların isimleri 25 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecektir. 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

 

1-Yüksek Lisans Programları İçin İstenen Belgeler (Fotoğraf dışındaki tüm evraklar pdf formatında 

olmalıdır) 

 Lisans Diplomasının aslı veya onaylı sureti (e-Devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir)  

 Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti (e-imzalı veya e-Devletten 

alınan not döküm belgesi de kabul edilir)  

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)  

 Varsa Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)  

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

 Vesikalık Fotoğraf  

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için e-Devletten alınan belge kabul edilir) 

 

2-Doktora Programları İçin İstenen Belgeler (Fotoğraf dışındaki tüm evraklar pdf formatında olmalıdır) 

 Lisans Diplomasının aslı veya onaylı sureti (e-Devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir)  

 Yüksek Lisans Diplomasının aslı veya onaylı sureti (e-Devletten alınan mezun belgesi de kabul 

edilir)  



 
 

 Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti (e-imzalı veya e-Devletten 

alınan not döküm belgesi de kabul edilir)  

 Yüksek Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti (e-imzalı veya e-

Devletten alınan not döküm belgesi de kabul edilir)  

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)  

 Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)  

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

 Vesikalık Fotoğraf  

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için e-Devletten alınan belge kabul edilir) 

 

3- Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler (Fotoğraf dışındaki tüm evraklar pdf formatında olmalıdır) 

Yukarıda istenen belgelere ek olarak; 

 Mevcut Transkript (Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması) 

 Ders aşamasında olduğuna dair belge 

 Öğrenci Belgesi 

 

Not: İstenen belgeleri e-mail atan her bir adaya, e-mailin alındığına dair dönüş yapılacaktır. 

 

İletişim: lisansustu@ozal.edu.tr 


