2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Kesin Kayıt
Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların, 15-17 Ocak 2013 tarihleri
arasında saat 17.30’a kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıtlarda adayların şahsen
bulunması zorunludur.
( İlanda belirtilen belgelerin eksik ya da başka bir formatta getirilmesi veya
asıllarının olmaması durumunda kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Kayıt için ek
süre verilmeyecektir )
LİSANSÜSTÜ KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1) Yüksek lisans programlarına kabul edilen adaylardan lisans diploması aslı ve
fotokopisi, doktora programlarına kabul edilen adaylardan yüksek lisans diploması aslı ve
fotokopisi ,


Lisans programını veya Yüksek Lisans programını yurt dışında bitiren adayların
diplomaları ile birlikte (aslı ve fotokopisi ) Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi (aslı ve fotokopisi ) , diplomaları
Türkçe veya İngilizceden başka bir dilde olanların diplomalarının onaylı
Türkçe veya İngilizce tercümesi (aslı ve fotokopisi) ,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve bilgisayar çıktısı,
3) Mezuniyet not ortalamasını içeren
transkript yerine kabul edilmeyecektir.)

transkript.

(Diploma eki hiçbir şekilde

Transkriptleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde olanların transkriptlerinin
onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi (aslı ve fotokopisi) ,
4) ÜDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve bilgisayar çıktısı,
5) Moleküler Patoloji Programı Doktora (Türkçe) Programına kesin kayıt hakkı
kazanan adaylar için TUS Belgesi (Son 10 Yılda Alınmış Olmak Koşulu İle) (Aslı ve
fotokopisi),
6) T.C. Kimlik numarasını gösteren Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi ( Nüfus Cüzdanı
dışındaki Ehliyet vb. belgeler kabul edilmeyecektir) ,
7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı (6) adet fotoğraf,
8) Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu belgesi ( Askerlik Şubelerinden
2013 yılı içinde alınmış olmalı ),
9) Askerlik Belgesi Beyan Formu,
10) Sabıka Kaydı Beyan Formu,
11) İkametgah Belgesi Beyan Formu ,
12) Program dili İngilizce olan bölümlere kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için
İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı Giriş Belgesi ,



Beyan formlarının ve Program dili İngilizce olan bölümlere kesin kayıt
hakkı kazanan adaylar için İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı
Giriş Belgesinin kesin kayıda gelirken doldurulmuş ve imzalanmış olması
gerekmektedir. Formlara ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge sunan veya sunma girişimde
bulunan kişilerin kayıt işlemleri iptal edilerek haklarında gerekli yasal
işlemler başlatılacaktır.

