
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
  

Kesin Kayıt Tarihleri   : 11 – 12 Temmuz 2017 

Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihleri : 14 Temmuz 2017 

* Yabancı Dil şartından dolayı yüksek lisans öğrencileri için geçerli kesin kayıt 
tarihleri: 12-13 Temmuz 2017 

T.C. Uyruklu Adaylardan İstenen Belgeler  

1- Fotoğraf 4 adet (4,5x6 cm. boyutunda, fotoğrafların arkasında isim yazılı olacak.) 

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora 

programı için müracaat edenlerden Tezli Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği. Yabancı ülkelerde lisans/yüksek lisans 

programını bitirmiş adaylardan diploma veya mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan Diploma 

Denklik Belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği.  

3- ALES sonuç belgesi; ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; temel tıp bilimleri doktora programlarına 

kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS belgesinin aslı veya bilgisayar 

çıktısı, 

4- Transkript; Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı 

örneği. 

 

5- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi; YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav 

sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. 

6- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

7- Askerlik Terhis Belgesinin fotokopisi 

Askerliğini yapmamış olanlar için 

a. Askerlik Şubesinden alacakları Askerlik Durum Belgesi 

b. Askerlik Tecil Dilekçesi için tıklayınız 

8- Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili 

belge.) 

9- Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi tıklayınız (RIT-FR-OID-04) 

10- Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu tıklayınız (RIT-FR-OID-78)  

11- Başka Bir Lisansüstü Eğitime Kayıtlı Olmadığına Dair Dilekçe için tıklayınız 

  NOT:  

 Kayıt hakkı kazanan adayların, süresi içinde istenen belgelerle birlikte şahsen Enstitüye gelerek 

kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmeyecektir. 

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/egitimbilimleri/formlar/Askerlik_tecil_dilekcesi.docx
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/egitimbilimleri/formlar/(R%C4%B0T-FR-%C3%96%C4%B0D-04)_Sicil_Formu_ve_Durum_Bildirimi.docx
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/egitimbilimleri/formlar/(R%C4%B0T-FR-%C3%96%C4%B0D-04)_Sicil_Formu_ve_Durum_Bildirimi.docx
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/saglikbilimleri/forms/(R%C4%B0T-FR-%C3%96%C4%B0D-78)_Danisman_tercih_formu.doc
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/saglikbilimleri/forms/Baska_bir_enstit%C3%BCde_kaydinin_olmadigina_iliskin_dilekce.docx


 Adayların, gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge 

sunulması halinde başvurular kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacak ve haklarında yasal 

işlem yapılacaktır. 

 Kesin kaydını yaptıranların 05 – 10 EYLÜL 2017 tarihleri arasında üniversitemiz ana sayfasında 

yer alan öğrenci otomasyon sisteminden ders seçme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.  

Yabancı Uyruklu Adaylarda İstenen Belgeler 

1- Fotoğraf 4 adet (4,5x6 cm. boyutunda, fotoğrafların arkasında isim yazılı olacak.) 

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, 

Doktora programı için müracaat edenlerden Tezli Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği. Yabancı 

ülkelerde lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adaylardan diploma veya mezuniyet belgeleriyle 

birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan Tanınma Belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği.  

3- Transkript; Mezuniyete esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren onaylı 

belge. (Yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri ve noterden onaylı tercümesinin aslı 

veya resmi onaylı örnekleri) 

4- ULUTÖMER, YEE veya TÖMER Belgesi; Yabancı Uyruklu adaylardan ULUTÖMER,  Yunus 

Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe 

sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge. (Türkiye’de bir yükseköğretim 

kurumundan mezun olanlar hariç.) 

5- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi; YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul 

edilen sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. 

*** Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, 

Almanca, Fransızca,İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden 

birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. 

6- Pasaport (Öğrenim vizesi yaptırılmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter tasdikli örneği) 

7- İkamet Tezkeresi (İl emniyet müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresinin aslı veya resmi onaylı 

örneğinin kesin kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir.) 

8- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti; İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge, 

9- Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi tıklayınız (RIT-FR-OID-04) 

10- Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu tıklayınız (RIT-FR-OID-78)  

11-  Başka Bir Lisansüstü Eğitime Kayıtlı Olmadığına Dair Dilekçe için tıklayınız 

  

 NOT:  

 Kayıt hakkı kazanan adayların, süresi içinde istenen belgelerle birlikte şahsen Enstitüye gelerek 

kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmeyecektir. 

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/egitimbilimleri/formlar/(R%C4%B0T-FR-%C3%96%C4%B0D-04)_Sicil_Formu_ve_Durum_Bildirimi.docx
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/saglikbilimleri/forms/(R%C4%B0T-FR-%C3%96%C4%B0D-78)_Danisman_tercih_formu.doc
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/saglikbilimleri/forms/Baska_bir_enstit%C3%BCde_kaydinin_olmadigina_iliskin_dilekce.docx


 Adayların, gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge 

sunulması halinde başvurular kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacak ve haklarında yasal 

işlem yapılacaktır. 

 Kesin kaydını yaptıranların 05 – 10 EYLÜL 2017 tarihleri arasında üniversitemiz ana sayfasında 

yer alan öğrenci otomasyon sisteminden ders seçme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.  


