
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN  

KESİN KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  
  

Kesin Kayıt Tarihleri  

 09 - 11 Temmuz 2018  

 

 Kesin Kayıtların Yapılacağı Adres  
 Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüs, Öğrenci İşleri  

Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No:14 Çankaya /ANKARA  

  

T.C. Uyruklu Öğrenciler;  
  

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

  

2- Doktora programları için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet 

Belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi. 

 

- Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik 

Belgesi” istenecektir.   

 

Önemli Bilgi: Denklik belgesi kayıt tarihlerine kadar temin edilemezse kayıt sonrası için belli 

bir süre tanınır. YÖK’ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan veya denklik başvurusu 

YÖK tarafından onaylanmayan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.   

 

3- Doktora Programları için (kurum onaylı) Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti aslı. 

 

4- Renkli vesikalık fotoğraf (3 adet) (4,5 X 6 cm.)  Fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

 

5- Yabancı Dil belgesi. Başvuru sırasında Yabancı Dil Puanı beyanında bulunan adaylar 

beyanlarında yer alan sınav sonuç belgesi çıktısını vereceklerdir. 

 

6- ALES, GRE veya GMAT belgesi; başvuru sırasında ALES, GRE, GMAT Puanı beyanında 

bulunan adaylar beyanlarında yer alan sınav sonuç belgesi çıktısını vereceklerdir. 

 

7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi  * Askerlik Şubesi Başkanlıklarından, son bir ay 

içinde alınmış olmalıdır. (Belgenizi e-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresinden de 

alabilirsiniz.)  * Askerlik görevini yerine getiren adayların; terhis belgesi fotokopilerini, kayıt 

sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

8- Ücret Dekontu (bankaya yatırılıp kayıt sırasında dekont teslim edilmektedir)  

  

a) Doktora Programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için en az üç kredilik 2 ders (kredi başına 

700.-TL) olmak üzere toplam kayıt ücreti 4.200,00-TL dir. 

  

Önemli Not: Burs/indirim oranları sıralı olarak uygulanır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kayıt İle İlgili Önemli Notlar  

1. Öğrenci numaranız, kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinde yer almaktadır.  

2. Posta ile kayıt yapılmaz.  

3. Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekir.   

4. Eksik belge durumunda kayıt yapılmaz.  

5. Başvuru sırasında teslim ettiğiniz evraklar arasında ASIL evrak var ise kesin kayıt için tekrar 

getirmenize gerek yoktur.    

6. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.  

7. Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, gerçeğe 

aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt 

yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.  

  

  

Öğretim Ücreti Açıklamaları  

Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerin, kayıt için gerekli öğretim ücretlerini aşağıda 

belirtilen banka hesabına yatırarak ücret dekontu getirmeleri gerekmektedir. Her dönem başında 

öğrencilerin ödemesi gereken ücret miktarları ve ücret ödeme tarihleri Üniversitemiz web sayfasında ilan 

edilmekte olup, öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.  

Öğretim ücreti Vakıfbank’ın Türkiye’deki tüm şube, ATM’lerinden veya İnternet bankacılığı 

aracılığıyla “Üniversite Harç İşlemleri, Çankaya Üniversitesi Öğrenci Harç Tahsilatı Hesabı’na Öğrenci 

Numarası belirtilerek ödeme yapılabilir ayrıca İndirimli öğrencilerimiz, eğitim ücretleri tablosuna 

bakarak kayıt ücretini indirimli olarak da yatırabilirler.   

T. VAKIFLAR BANKASI  

 

TL BANKOMAT HESAP NO : TR280001500158007260429262  

 HESAP ADI      : ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ   

  


