
  

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ    

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ   

   

Asıl olarak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 31 Ağustos- 4 Eylül 2020 tarihlerinde 

online olarak kayit.saglik@cbu.edu.tr adresine yapılacaktır. Bu süre içerisinde kayıt 

yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybedeceklerdir.    

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri pdf taratarak fotoğraf jpg 

formatında olmak üzere istenilen e-mail adresine eksiksiz göndermeleri gerekmektedir.  

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını Kazanan Adaylar;   

1- Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu (Sayfamızda yayınlandı bk.) doldurulduktan 

sonra imzalanıp pdf formatında taratılacaktır. Aday programı kazandığı taktirde 

imzalanarak ekleri ile birlikte kayit.saglik@cbu.edu.tr adresine mail yoluyla 

gönderilecektir.  

2- Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi, Hemşirelik ve Ebelik ile ilgili 

yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracakların Sağlık Bakanlığı lisans diploma onayı 

istediğinden lisans diplomasının onaylı 2 adet fotokopisini göndermeleri gerekmektedir. 

Hemşirelik ve Ebelik yüksek lisans programlarına kayıt yapacaklar lisans programından 

yeni mezun olmuşlar ise veya diplomaları kendi okullarınca henüz hazır değil ise daha 

sonra diploma örneklerini getirmek koşuluyla geçici mezuniyet belgesi ile kesin kayıt 

yaptırabilirler. (Diplomanın arkasında Sağlık Bakanlığı onayı olduğundan arkalı önlü 

pdf formatında taratılacaktır)  

3- Lisans transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi  (pdf formatında taratılıp 

gönderilecektir.)  

4- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (pdf formatında taratılacaktır.)  

5- 2 adet vesikalık fotoğraf (jpg formatında taratılacaktır.)  

6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (pdf formatında taratılacaktır.)  

7- Özgeçmiş (pdf formatında taratılacaktır.)  



8- Kayıt yaptıran öğrenciler evrak tesliminden sonra 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri 

arasında ders seçimi yaparak harç ücreti oluşanlar Türkiye Ekonomi Bankasına eğitim 

ücretini yatıracaklardır. Ücreti yatırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanmamış 

sayılacağından iptal edilecektir.  

UBS Sistemi üzerinden yapılan ön başvuru esnasında aday tarafından beyan edilen bilgiler ve yüklenen 

evraklar ile mail ile gönderilen belgeler arasında çelişki, örtüşmeme vb. durumlarda ortaya çıkacak hak 

kaybının sorumluluğu tamamen başvuran kişiye aittir. Üniversitemiz ve Enstitümüz sorumlu değildir.   

   

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adres: Uncubozköy Kampüsü Tıp 

Fakültesi Dekanlığı zemin kat Yunusemre İlçesi/Manisa   

   

   


