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 Lisansüstü programlara yerleşen adaylar için kesin kayıt işlemleri 27-29 Ocak 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. Kesin kayıt işlemleri için yapılması gerekenler aşağıda belirtildiği gibidir. 

 
1. DEBİS Üzerinden İlk Kayıt İşlemleri ( Bu işlem enstitüye gelmeden önce yapılmış olmalıdır) 

 
Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar, DEBİS'e (www.deu.edu.tr ) giriş yaparak "Yeni Kayıt İşlemleri" 

kısmından istenen tüm bilgileri doldurmalıdırlar. Aksi halde kesin kayıt işlemine onay verilememektedir. 

 

 
  DEBİS'e nasıl giriş yapılır:  

 
Kullanıcı adı :  öğrencinumarası@ogr.deu.edu.tr (@ işaretinden sonra ogr.deu.edu.tr'nin seçili olması 

gereklidir.) 

 
Şifre : GGAAYYYY (G: Gün, A: Ay, Y : Yıl)  

Gün ve Ay bilgisi tek haneli olursa başına 0 servis tarafından otomatik konulmaktadır. 

 
Örneğin : 12.10.2001 doğumlu biri için şifre : 12102001 

Örneğin : 12.4.2001 doğumlu biri için şifre : 12042001 

Örneğin : 4.12.2001 doğumlu biri için şifre : 04122001 

 

Öğrenci numarası listesine ulaşmak için tıklayınız. 

 
Not : Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlanacak olan yabancı uyruklu adaylar, DEBİS girişini 

yaptıktan sonra Ziraat Bankası'na giderek harç ödemesini yapmalı ve enstitüye bu işlemleri tamamladıktan 

sonra gelmelidirler. Yabancı uyruklu adayların ödemesi gereken dönemlik lisansüstü öğrenim ücreti 2000 TL 

olarak belirlenmiştir.  

http://www.deu.edu.tr/
mailto:öğrencinumarası@ogr.deu.edu.tr
http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/duyuru/2020/2020_bahar_ogrenci_numaralari.pdf
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2. Taahhütname Doldurma İşlemi  

 
Adayların, kendileri ile ilgili olan taahhütnameleri  doldurmaları gerekmektedir. Belirtilen taahhütnameler 

enstitümüz kayıt masasından temin edilecektir. 

 
T.C. Vatandaşı Öğrenciler için Taahhütnameler 

Doktora Programları Kayıt Taahhütnamesi 

Tezli Yüksek Lisans Programları Kayıt Taahhütnamesi 

 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Taahhütnameler 

Doktora Programları Kayıt Taahhütnamesi 
Tezli Yüksek Lisans Programları Kayıt Taahhütnamesi 

 
 

3. Enstitü Belge Kontrolü 

    
Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra; 

a) Öğrenci dosyası alınıp istenen bilgiler şekilde eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. (Öğrenci 

dosyaları kayıt masasından alınacaktır.) 

b) ALES belgesi kontrolü yaptırılmalıdır.(Belge kontrol odasında yapılacaktır.) 

c) Dil belgesi kontrolü yaptırılmalıdır.(Belge kontrol odasında yapılacaktır.) 

d) YÖKSİS kontrolü yaptırılmalıdır. (Belge kontrol odasında yapılcaktır. Yapılacak olan bu kontrol 

başka bir üniversitede kaydınızın olup olmadığı ile ilgili bir kontroldür. Aynı seviyede başka bir yükseköğretim 

kurumunda kaydı olan adayların kesin kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 

e) Nüfus kayıt örneği kontrolü yaptırılmalıdır. (Belge kontrol odasında yapılacaktır.) 

f) Adli sicil belgesi kontrolü yapılmalıdır. (Belge kontrol odasında yapılcaktır. 
 
 

4. Öğrenci İşleri Kesin Kayıt İşlemi 

 
Önceki adımlar eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra öğrenci işleri bürosu kesin kayıt sırasına girip 

kesin kayıt işlemi tamamlanmalıdır. Kesin kayıt sırasında, kayıt yaptırılacak programdan sorumlu öğrenci işleri 

personeli ismine dikkat edilmelidir. Kesin kayıt için doğru sıraya girilmelidir.Programlardan sorumlu personel 

listesi, belirtilen tarihlerde öğrenci işleri bürosundaki kapılarda asılı olacaktır. 
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- Tüm belgelerinizi aşağıdaki sıra ile dosyanın içine koyunuz fakat  takmayınız: 

o Taahhütname 
o Nüfus kayıt örneği 
o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi 
o Not döküm belgesi 
o Ales belgesi 
o Dil belgesi 
o Askerlik durum belgesi 
o Disiplin yazısı (not dökümünde yoksa) 
o Adli sicil belgesi 
o 2 Fotoğraf (arkasına numara, ad-soyad bilgisi yazılmış) 

 
* Enstitümüze belgelerin asıllarının veya veren kurum/noter onaylı suretlerinin teslim edilmesi 

gerekmektedir. (Diploma aslı ile işlem yapılmayacaktır. Enstitümüzde hiçbir belgenin "aslı gibidir"i 

yapılmayacaktır. 
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