2013-2014/Güz Yarıyılı Kesin Kayıtları için Önemli Açıklama
2013-2014/Güz Yarıyılı için yapılan giriş sınavlarında başarılı olan ve Enstitümüz bünyesindeki
lisansüstü programlara kayıt yaptırma hakkı kazanan adayların kesin kayıtları; Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu’nda (Beytepe Yerleşkesi, Heykel
Bölümü Binası, Zemin Kat) yapılacaktır.

A. Kayıt Tarihleri
• Asıl Kayıtlar: 16-27 Eylül 2013
• Yedek Kayıtlar: 30 Eylül-01 Ekim 2013

B. İstenen Belgeler *
1. Diploma ya da onaylı mezuniyet belgesi fotokopisi (2 adet)
• Yüksek Lisans programına kayıt için Lisans mezuniyet belgesi
• Sanatta Yeterlik programına kayıt için Yüksek Lisans mezuniyet belgesi
Mezuniyet belgesinin fotokopisi üzerinde, alındığı üniversite tarafından vurulmuş “Aslı
Gibidir” damgası bulunmalıdır. Bu mümkün değilse, Enstitü’ye, belgenin aslı ve fotokopisi
birlikte getirilmelidir.
Yabancı ülkelerden alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin denkliği YÖK onaylı olmalıdır.
Belgenin noter ya da yeminli tercüme bürosu tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi
getirilmelidir.

2. Onaylı transkript (1 adet)
• Yüksek Lisans programına kayıt için Lisans transkripti
• Sanatta Yeterlik programına kayıt için Yüksek Lisans transkripti
Yabancı ülkelerden alınan transkriptin noter ya da yeminli tercüme bürosu tarafından
onaylanmış Türkçe çevirisi getirilmelidir.

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)
Nüfus cüzdanı üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adayların; kimlik numaralarını,
T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası’ndan
(https://tckimlik.nvi.gov.tr/TCKimlikNo/NufusaKayitYeriSorguModul.aspx) elde etmeleri ve
kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4. Yabancı dil belgesi
Bu belge;
• Yüksek Lisans programlarından Grafik, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Müzik Teorileri, Resim
ve Tiyatro Anasanat Dalları bünyesindeki programlara başvuru için,
• Tüm Sanatta Yeterlik programlarına başvuru için
geçerlidir. Yabancı Dil Hazırlık Programı’na girecek öğrencilerden belge istenmez.

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

*

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 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.
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6. Askerlik sevk tehiri yaptıracaklar için Askerlik Durum Müsaade Belgesi
• Bu belge, Askerlik Şubesi başkanlıklarından, son bir ay içinde alınmış olmalıdır.
• Askerlik görevini yerine getiren adayların; terhis belgelerinin fotokopilerini, kayıt sırasında
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

7. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi
8. Yabancı uyruklu öğrenciler için ikametgah belgesi
9. Yabancı uyruklu öğrenciler için Yabancı Kimlik Numarası (2 adet)
http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden elde edilecektir.

10. Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe belgesi (TÖMER)
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