
 
 

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. YEDEK ÖĞRENCİ KAYIT DUYURUSU 

 
        I. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)   :  17-18 Temmuz 2017  
 

https://ebasvuru.sabis.sakarya.edu.tr/BasvuruSonuclari/sonuc sayfasında ilan edilen I. Yedek Öğrenci adayları I.Yedek Öğreciler 

Listesini Görmek İçin Tıklayınız olarak gösterilecektir.  Bu adayların kayıtları 17-18 Temmuz 2017 tarihinde alınacaktır.   
            
Yedek öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Esentepe 
Kampüsündeki binasında gerçekleştirilecek olup, II. Öğretim harç ödemeleri kampüs yerleşkesinde bulunan GARANTİ BANKASINA 
yapılabilecektir.   

 
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:  

 I. Yedek öğrenci kayıtlarında, asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz. 

 Lisansüstü ilan metnindeki mezuniyet koşulunu sağlamadığı halde lisansüstü kontenjanlara başvuran adaylar listelerde kayıt hakkı 
kazansa dahi kesin kayıtları alınmayacaktır.  

 İlan edilen listelere göre; kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 17-18 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Lisansüstü ilan metnindeki mezuniyet koşulunu sağlamadığı halde lisansüstü kontenjanlara başvuran adaylar listelerde kayıt 
hakkı kazansa dahi kesin kayıtları alınmayacaktır.  

 Ön başvuru beyanındaki bilgilerin doğruluğunu beyan edemeyen adayların kayıt hakkı kazansa dahi kesin kayıtları alınmayacaktır. 

 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıracak adaylar aşağıda belirtilen katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek 
durumundadır.  

- AÇIKLAMA: Lisansüstü yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücreti miktarlarını,  tabloda gösterilen şekilde 
Türkiye'nin her yerindeki Garanti Bankası Veznelerinden, Garanti Bankası ATM'lerinden, Garanti Bankası İnternet 
Bankacılığından Üniversite Ödemeleri-Kurum-Üniversite-Sakarya Üniversitesi-Harç Ödemesi seçeneklerinden 17-18 Temmuz 
2017 kayıt tarihlerinde T.C. kimlik numarası girilerek Başvuru sonuçlarının ilan edildiği http://ebasvuru.sabis.sakarya.edu.tr 
adresinde yayınlanan kayıt yaptırılacak bölüme ait GEÇİCİ ÖĞRENCİ NUMARASINA (Birden çok programı kazanan öğrenci hangi 
programa kayıt yaptıracaksa o programa ait geçici öğrenci numarasını seçmelidir.)  aşağıdaki tabloda belirtilen miktarı 
ödeyeceklerdir.  

 Tezli Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adaylar katkı payı ödemeyeceklerdir.  

 Kesin Kayıt işlemlerinizin sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen KESİN KAYIT EVRAKLARINI eksiksiz hazırladığınızdan emin 
olunuz.  

 Sağlık Bilimleri Enstitüsünde askere sevk tehiri işlemleri öğrencilerin müracaatı üzerine yapılmakta olup, kesin kayıt işleminizi 
tamamladıktan sonra sevk tehiri talebinde bulunmayı unutmayınız.  

- Sevk Tehir işlemi için kayıt görevlisinden alacağınız Askerlik İşlemleri Başvuru Formunu doldurarak ekinde Mezuniyet 
Belgesi ve Askerlik Durum Belgelerinin fotokopileri ile birlikte enstitümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.  

- Bu işlemi gerçekleştiren öğrencilerin sevk tehirleri öğrenim süresince (Tezsiz Yüksek Lisans için 1,5 yıl, Tezli Yüksek 
Lisans için: 3 yıl,) Enstitü tarafından yapılır.  

- Sözü edilen evraklarla müracaat etmeyen öğrencilerin sevk tehirleri gerçekleşmez.    
- Kayıt yenileme yapılmayan dönemlerde Milli Savunma Bakanlığının kararı doğrultusunda sevk tehirleri iptal 

edilmektedir.  

- Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra lisansüstü eğitim için hazırlamış olduğumuz BİLGİ BROŞÜRÜNÜ muhakkak birim 
personelinden isteyiniz. 

 KESİN KAYIT EVRAKLARI 

1. Ön Başvuru Beyanı (imzalı) (Enstitüden temin edilebilir.) 
2. Harç Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin)  
3. ALES (veya eşdeğer) Belgesi güncel ÖSYM çıktısı (Tezli Yüksek Lisans)    
4. Diploma veya mezuniyet aslı ve fotokopisi 
5. Mezuniyet Not Durum Belgesi aslı ve fotokopisi 
6. 3 adet fotoğraf 
7.  Nüfus cüzdanı veya çipli kartı aslı ve fotokopisi 
8. Adli Sicil Belgesi  
9.  Askerlik Durum Belgesi  (Son bir ay içerisinde alınmış olmalı) 

  10. 25 TL posta pulu veya ücreti 
 

 
 

KATKI PAYI 
II. ÖĞRETİM 

II. ÖĞRETİM  
KATKI PAYI İÇİN BANKA ADI / HESAP NO 

 

Tezsiz Yüksek Lisans 2.000TL 
 

 

GARANTİ BANKASI ŞUBELERİNE T.C. KİMLİK 
NUMARASI İLE (Kayıt yaptıracağı programın geçici 

öğrenci numarası seçilmelidir) 
 
,NOT: Tezli yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak adaylar 20.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim 
Öğretim Yönetmeliği madde 35-6 “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 
yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü gereğince yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek veya doktora programlarında 

kayıtları var ise bu kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 
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