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2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

Lisansüstü Öğrenci Beyannamesi. (Web sayfamızda ilan edilecek olup, Enstitüye imzalı olarak teslim edilecektir.)

Not: Kesin kayıt hakkını yedek olarak kazanan adaylar 15 Ocak  2020 tarihinde Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimine  08:30-16:30 saatleri arasında 

şahsen müracaat ile yapılacaktır.

Yabancı Uyruklu adayların mühürlü onaylı diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin aslını veya noterden onaylı tercümelerini ibraz etmek koşuluyla bir adet tıpkıçekimi. (Diploma denklik belgesini 

gerektiği durumlarda 21.06.2017 ve 13.09.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uygulanır.)

Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adaylardan lisans transkriptinin aslını veya mezun oldukları yükseköğretim kurumunun en üst amirince onaylı tıpkıçekimi veya noter onaylı tıpkıçekimi.

Doktora programlarına müracaat eden adaylardan lisans, tezli/tezsiz yüksek lisans transkriptinin aslını veya mezun oldukları yükseköğretim kurumunun en üst amirince onaylı tıpkıçekimi veya noter onaylı 

tıpkıçekimi.

Adli Sicil Kaydı (Son 6 ay içerisinde alınmış olmalı, e-Devlet'ten alınan belge geçerlidir.)

Erkek adaylardan askerlik durumu ile ilgili belge (e-Devlet'ten alınan belge geçerlidir.)

Nüfus Cüzdanı Tıpkıçekimi ((Yabancı Uyruklu adaylar için Pasaportun Tıpkıçekimi).

 ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

1. “Kesin kayıt hakkı kazandı” ve “yedek” olarak ilan edilen öğrenci adayları üniversitenin belirlemiş olduğu kontenjan miktarları doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır. Kontenjan miktarlarına göre önce 

“kesin kayıt hakkı kazandı” olarak belirlenen öğrenci adayları ilgili lisansüstü programlara yerleştirilecektir.  Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarından kayıt haklarını kullanmamaları durumunda 

“yedek” olarak ilan edilen öğrenci adayları kontenjan miktarlarına göre kesin kayıt hakkı kazanacaktır. “Yedek” olarak ilan edilen öğrenci adayları genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puanı olan 

öğrenci adayından başlayarak ilgili lisansüstü programlara sırasıyla yerleştirilecektir.

2. Kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, 

başarılı  bulunan  yedek  adaylar  genel  başarı  değerlendirme  sırası  esas  alınarak  kabul  edilir.  Kayıt  için  istenen  belgelerin  e-devlet  üzerinden  alınan,  Enstitümüz  tarafından  sistem  üzerinden  kontrol 

edilebilir  barkodlu  belge  veya  barkodlu  belgenin  Enstitümüz  tarafından  sistem  üzerinden  kontrol  edilememesi  durumunda  belgenin  noter  onaylı  tıpkıçekimi,  enstitü  tarafından  kabul  edilir.  Askerlik 

durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye 

dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu durumdaki kişiler için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Kayıtlar şahsen yapılır. Posta veya bir 

başka kişi tarafından iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler  tarafından çevrimiçi (online) imzalanarak başvuru formunun çıktısı.

ALES veya TUS ve yabancı dil belgelerinin "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alan belgelerinin ibraz edilmesi. Sistem üzerinden kontrol edilememesi durumunda ise, belgenin noter onaylı tıpkıçekimi.

"Yüksek Lisans" ve "Doktora" programlarına müracaat eden adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin e-devlet üzerinden alınan, Enstitümüz tarafından sistem üzerinden kontrol edilebilir 

barkodlu belge veya barkodlu belgenin Enstitümüz tarafından sistem üzerinden kontrol edilememesi durumunda belgenin noter onaylı tıpkıçekimi.
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