
  
 
 

STUDENT AFFAIRS OFFICE 

NECESSERARY DOCUMENTS FOR  

EXACT REGISTRATION FOR MASTER/PhD 

The student candidate must apply to the Student 

Affairs by completing the necessary documents in 

full as follows for the final registration of the 

relevant program. 

 
 

 Online Application Form 

 Undergraduate Graduation Certificate for 

Graduate Applications; undergraduate and / or 

graduate graduation certificates for PhD 

programmes(with  Notarized Turkish translation) 

 Transcript indicating contents of the courses 

applicants have taken in their prior education.  

(with Notarized Turkish translation) 

 Passport sample with education annotated visa. 

(with Notarized Turkish translation) 

 Copy of Student Visa 

 Residence permit issued by Provincial Security 

Directorates 

 Pre-acceptance Letter 

 2  Photographs 

 Document indicating that the tuition fee is paid 

or Financial Support Letter of your relevant 

Embassy 

 An English Proficiency Certificate like TOEFL 

( with notarized copy) 

 Turkish Proficiency Certificate 

 Document Showing the course contents 

 Equivalence of Bachelor's Degree or Master's 

degree given by the Higher Education Council 

(YÖK) in the Health Sciences with clinical 

training. Recognition letter given  by the Higher 

Education Council (YÖK) for the departments 

other than the Health Sciences. 

 Health Insurance 

 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA KESİN KAYIT 

İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Öğrenci adayının ilgili programa kesin kaydı için aşağıda 

yer alan gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde 

tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

başvurması gerekmektedir. 

 Online Başvuru Formu   

 Diploma Yüksek Lisans Başvurularında  Lisans 

Diploması; Doktora Başvurularında ise  lisans ve / veya 

Yüksek lisans Diploması ile bunların (Noter Onaylı 

Türkçe Tercümesi) 

  Öğrencileri daha önceli eğitimlerinde  almış oldukları 

derslerin içeriklerini gösterir Transkript (Noter Onaylı 

Türkçe Tercümesi) 

 Pasaport’un  öğrenim meşruhatlı  giriş vizeli pasaport 

örneği, Noter Onaylı Türkçe Tercümesi 

 Öğrenim Vizesi Fotokopisi 

 İl Emniyet Müdürlüklerinden verilen İkametgah 

tezkeresi 

 Ön Kabul Mektubu 

 2 Adet Fotograf 

 Elçilik Mali Destek Yazısı ya da Öğrenim Ücretinin 

Ödendiğini Gösteren Belge 

 TOEFL vb.İngilizce Yeterlilik Belgesi’nin noter onaylı 

sureti; 

 Türkçe Yeterlilik Belgesi 

 Ders İçeriklerini Gösteren Belge 

 Klinik uygulaması olan  Sağlık alanlarında  YÖK 

tarafından verilen lisans yada yüksek lisans  Denklik 

Belgesi.  

 Sağlık alanı dışındaki alanlarda ise YÖK  Tanınırlık 

Belgesi  

 Sağlık Sigortası 



  
 
 

 

IMPORTANT NOTE: 

Those applicants applying for a postgraduate programme 

who can not provide  any of the following documents at 

the time of their application can be given conditional 

acceptance for the relevant programme by the board of 

Institutional Directors.  

• Language Proficiency Exam Result 

• Recognition Letter 

• Equivalence document (for the Health Sciences) 

It is necessary for students to complete their missing 

documents by the end of the first semester they are 

accepted at the very latest. Those who are accepted to 

postgraduate programs in the Health Sciences with 

clinical practice must submit a diploma equivalency 

document arranged by the Council of Higher Education to 

the university within the first year of the register, those 

who can not submit the certificate within this period will 

lose their student status and not be regarded as a student. 

 

Statues of the students who complete the missing 

documents by the end of the recognized period will be 

converted into the status of the undergraduate student 

from the beginning of the following period. Lectures 

taken as a special student are valid with all the credits and 

grades for postgraduate programmes if approved by the 

board of Institutional Directors. The total credits of 

courses counted in this way can be 50% of the total 

credits required to graduate from the student's 

postgraduate programme at the most. Students who have 

not completed the missing documents by the end of the 

recognized period are considered to have completed the 

semester they are enrolled in the status of special student 

and their special student statuses are terminated at the end 

of the semester. 

 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları 

sırasında aşağıdaki belgelerden herhangi birini 

sağlayamayanlar, ilgili Enstitüsü Yönetim Kurulu 

tarafından başvurdukları programa şartlı kabul 

edilebilirler: 

 Dil Yeterliliğini gösteren belge ya da sınav 

sonucu, 

 Tanınırlık Belgesi, 

 Denklik belgesi (Sağlık programları için) 

Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk 

dönemin sonuna kadar tamamlamaları şarttır. Klinik 

uygulaması olan sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe 

uygun bulunan ilgililerin öğrenciliklerinin ilk yılı 

içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim 

edilmiş diploma denklik belgesini Üniversitemize ibraz 

etmeleri, bu süre içinde belgeyi ibraz edemeyenlerin 

öğrencilikle ilişiği kesilecektir. 

 

Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlayan 

öğrencilerin statüleri, izleyen dönemin başından itibaren 

lisansüstü öğrenci statüsüne dönüştürülür. Bu öğrencilerin 

özel öğrenci olarak aldıkları derslerden ilgili enstitü 

yönetim kurulu tarafından kabul edilenleri not ve kredileri 

ile lisansüstü programlarına aynen sayılır. Bu şekilde 

sayılan derslerin toplam kredisi, öğrencinin lisansüstü 

programından mezun olabilmek için gereken toplam 

kredinin en fazla %50’si olabilir. Eksik belgelerini 

tanınan süre sonuna kadar tamamlamayan öğrenciler, 

kayıtlı oldukları dönemi özel öğrenci statüsünde 

tamamlamış sayılırlar ve dönem sonunda özel 

öğrencilikleri sona erdirilir.  

 

 

 

Teslim Eden/Deliverer: 
Tarih/Date: 
İmza/Signature: 
 

Teslim Alan/Receipent: 
Tarih/Date: 
İmza/Signature: 


