
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler  

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, ilanda 

belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar:  

a) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulardan İstenecek Belgeler Şunlardır:  

1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora 

programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin, tezli yüksek 

lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının 

veya mezuniyet belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans programını veya 

tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise mezuniyet belgeleriyle 

birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği; Sağlık 

Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora 

programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının ve yetki belgesinin aslı veya resmi onaylı 

örnekleri,  

2) 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, 

 3) Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi 

onaylı örneği,  

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

 5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  

6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,  

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan, 

 8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,  

9) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya resmi 

onaylı örneği,  

10) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, kesin kayıt sırasında kendi kurum amirinden 

programa devam edebileceğine dair izin belgesi getirmesi gerekir. Üniversite mensupları ise bağlı 

bulunduğu birim amirinden izin almak zorundadır. Kayıt süresi içinde izin belgesi getirmeyen 

adayın kesin kaydı yapılmaz ve kayıt hakkı düşer,  

11) Uludağ Üniversitesi veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.  

b) Yabancı Uyruklulardan İstenecek Belgeler:  

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklulardan, bu 

maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler; 



yabancı ülkelerden alınan diplomaların veya mezuniyet belgelerinin noterden onaylı tercümesi ile 

Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

 2) Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi 

onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri ve noterden onaylı tercümesinin 

aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

 3) TÖMER veya YEE tarafından yapılan Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya 

bilgisayar çıktısı,  

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

 5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların Türkçeye tercümelerinin noter tasdikli örnekleri, 

 6) İl emniyet müdürlüğünden alınacak “ikamet tezkeresi”nin aslı veya resmi onaylı örneğinin kesin 

kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi,  

7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,  

8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge, 

 9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya resmi onaylı örneği,  

10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.  

c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla 

yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.  

(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, başvuru sırasında teslim etmiş oldukları belgeleri tekrar 

isteyemezler.  

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı 

belirlenen kişilerin kayıt tarihi itibarıyla kayıt işlemleri iptal edilir. 

 (4) Adaylara, belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce ek süre tanınabilir. 


