
 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU 
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Sevgili Adaylar, 

 

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek 

üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşebilmesi için, ilan edilen kılavuzları 

dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir. 

Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın 

devamını diliyoruz. 

 

 

 

 

 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 



 

ÇEVİRİMİÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında kontenjan açılan isimleri belirtilen Enstitümüz 

anabilim dallarına ait programlara başvuru işlemleri; sistem üzerinden yapılacaktır. 

‘‘Çevrimiçi Başvuru’’ işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru 

koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz. 

Başvuru takvimi için TIKLAYINIZ. 
 

Kontenjan ve koşullar için TIKLAYINIZ. 

 

Ücretler ve indirim oranları için TIKLAYINIZ. 

 

Çevrimiçi Başvuru Kılavuzu’na ulaşmak için TIKLAYINIZ. 
 

Çevrimiçi Başvuru Sistemine giriş için TIKLAYINIZ. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

A) Mezuniyet Koşulu: 

 

- Yüksek Lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans 

derecesine sahip olması gerekir. 

- Doktora programına başvurabilmek için; tezli yüksek lisans derecesi ile 06.02.2013 

tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ve lisans 

derecesi ile başvuracak olanlar; lisans mezuniyet not ortalamasının 3,00/4,00 olması. 

 
B) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu: 

 

- Başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puana, lisans sonrası doktora 

programları için en az 80 standart puana sahip olmak, 

- Tezsiz yüksek lisans için ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz. 

- Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz. ALES’in yerine 

eşdeğerliği kabul edilen GRE sınavından en az 149 puan aranır (Anabilim Dalı 

isterse). 

- ALES sınav belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına 

başvurularında ALES Puanı: 

-Yüksek lisans programlarına başvuranlar için; 75 (yetmiş beş) 

- Doktora programlarına başvuranlar için: 75 (yetmiş beş) olarak belirlenmiştir. 

https://www.medipol.edu.tr/medium/document-file-12475.vsf
https://www.medipol.edu.tr/medium/document-file-12476.vsf
https://www.medipol.edu.tr/medium/document-file-12478.vsf
https://www.medipol.edu.tr/medium/document-file-12479.vsf
https://mebis.medipol.edu.tr/kayitbasvurulari


 

C) Yabancı Dil Koşulu: 
 

- Yüksek Lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır. 

(Anabilim Dalı gerekli durumlarda; bilimsel yazılı değerlendirme/mülakat sınavlarını 

İngilizce yapabilir.) 

- Doktora programları için yabancı dil belge zorunluluğu vardır. YDS/YÖKDİL için en az 

55 ve üzeri ile ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların 

sonuçlarından birinin belgelenmesi gerekmektedir. 

- Yabancı dil sınav belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 
 

 

 

D) Yatay Geçiş Koşulu: Yatay geçiş kontenjanlarına çevrimiçi başvuru yapılmayacak olup, 

başvuru doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

 
Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler: 

 
a) Adayların kayıtlı oldukları Enstitü ’den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni 

tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti, 

b) Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti, 

c) ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, 

d) YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı (Doktora programları için), 

 

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BİLGİ VE 

BELGELER 

• Diploma veya Mezuniyet Belgesi 

• Transkript Belgesi 

• ALES belgesi 

• GRE Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için-Anabilim Dalı isterse) 

• Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL ve eşdeğeri) (Doktora programları için) 

• Fotoğraf: JPEG formatında sisteme yüklenecektir. Yüklenen fotoğraflar sadece adayın 

tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olmalıdır. 

• Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi 

• Çalışma belgesi (İndirim oranlarından yararlanmak için) 



 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilan edilen süre içinde 

ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadırlar. 

1) Yüksek Lisans programına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, 

Doktora programlarına başvuru için Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet 

belgelerinin aslı ile 1’er adet fotokopisi, 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet 

belgelerinin Türkçe tercümelerini de birlikte ibraz etmek zorundadır. 

2) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve 

mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript 100’ lük sistemde) belgelerinin 

aslı ve 1 adet fotokopisi. 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini 

Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını (100‘ lük sistemde) içerecek şekilde ibraz 

etmek zorundadır. 

3) ALES veya benzeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (ALES sınavının geçerlilik süresi 

5 yıldır.) 

4) YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Doktora programları 

               için) (Yabancı dil belgesinin sınav geçerlilik süresi 5 yıldır.) 

5) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir 

belge ile pasaport fotokopisi) 

6) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (yabancı 

uyruklu adaylardan istenmeyecektir.) 

7) Yabancı uyruklu adayların Türkçe bildiklerini gösterir C1 düzeyinde ‘’Türkçe Yeterlilik’’ 

belgesi veya onaylı sureti. 

8) Yabancı uyruklu adaylardan : Klinik Uygulaması olan Anabilim Dallarına yapılacak 

başvurularda “Diploma Denklik Belgesi”, Klinik Uygulaması olmayan Programlara 

yapılacak başvurularda ‘’Okul Tanıma Belgesi’’ istenmektedir 



 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; 
 

. ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si 
 

. Lisans not ortalamasının, % 20’si 
 

. Mülakat puanının % 30’u toplanır. 

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; 

. Lisans Mezuniyet Not ortalamasının % 50’si 
 

. Mülakat puanının % 50’si toplanır. 

 

 

Doktora Programlarına giriş notunun belirlenmesinde; 
 

. ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si 
 

. Yüksek Lisans not ortalamasının % 20’si 
 

. Mülakat puanının % 30’u toplanır. 



 

ADAYLARIN DİKKATİNE!!! 
 

o Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular ‘’çevrimiçi’’ yapılacaktır. 

o Çevrimiçi başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez. 

o Adayların belgelerini yükledikten sonra öncelikle “Kaydet”, sonrasında “Kayıt 
işlemini tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir aksi takdirde yüklediği belgeler 
sistemde görünmemektedir. 

 

o Çevrimiçi başvuruda bulunan öğrencilere başvuru yaptıklarına dair mail 
gönderilmeyecek olup ve mülakat tarihleri web sayfasından yayımlanacaktır. 

 

o 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kontenjan tablolarında belirtilen özel 
koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara 
uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal 
edilecektir. 

 
o Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması 

bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm tablosu 
esas alınacaktır. 

 
o Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat 

olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal 
edilir. 

 
o İndirim oranlarından yararlanabilmek için; çalışma belgesinin başvuru sırasında 

sisteme yüklenmesi zorunlu olup, sonradan yapılan indirim başvuruları dikkate 

alınmayacaktır. 

 

 
o Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında İstanbul Medipol Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 


