
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi  
dersinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin  derslerin verildiği dönemden 
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en  çok üç yarıyıldır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRECİ

1.DÖNEM 2.DÖNEM 3.DÖNEM

DERS DÖNEMİ
DERS+PROJE DÖNEMİ 

(Asgari Sürenin Sonu)
PROJE DÖNEMİ 

(Azami Sürenin Sonu)



TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ

KONTENJAN İLANI

Anabilim Dallarından gelen kontenjan talepleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra İstanbul Medipol Üniversitesi  

Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve akademik takvime uygun olarak Enstitü web sayfasında ilan edilir.

Programlara başvurmak isteyen aday öğrenci, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde Enstitü web sayfasından çevirim içi başvuru yapar.

Aday öğrenci başvuru takviminde belirtilen gün ve saatte mülakat 

sınavına girer.

Başarı Notu Değerlendirmesi

✓ Transkript Notu (100 üzerinden) x %50

✓ Mülakat Sınavı Değerlendirme Notu x %50



Değerlendirme sonucu başarılı mı?

Evet

Hayır Programa kesin kayıt hakkı yoktur. Kayıt gerçekleşmez.

Aday öğrenci Başvuru Takviminde kesin 

kayıt için belirtilen tarihlerde, istenilen 

belgelerle Enstitü Öğrenci işlerine 

başvurur.

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

*Diploma

*Transkript

* Askerlik Belgesi

*Nüfus Cüzdanı Sureti

* Varsa; Çalışma Belgesi

Uluslararası öğrenciler için yukardaki belgelere ek olarak; Türkçe Bildiğine dair C1

düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi, Diploma, Denklik Belgesi (Klinik uygulaması

olan programlar için), Okul Tanıma Belgesi, Pasaport Fotokopisi, istenmektedir.

(Yabancı dildeki tüm belgelerinin Türkçe çevirisi de getirilmelidir.)

Öğrencinin belgeleri tam ve doğru mu? Hayır Öğrencinin kesin kaydı gerçekleştirilmez.

Evet

Öğrencinin kesin kayıt işlemi yapılır, mail olarak, MEBİS kullanıcı adı ve şifresi gönderilir.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN BİR ÖĞRENCİSİSİNİZ. 

HOŞGELDİNİZ!!!



Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi  

dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje 

ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci kayıtlı olduğu programdan, danışmanını 

öğrenir.
DanışmanAtaması

Öğrencinin danışman ataması İMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’ne uygun şekilde anabilim dalının teklifi ile yapılır.

Öğrenci e-posta adresine veya mobil telefonuna gelen ‘KullanıcıAdı’

(Aynı zamanda öğrenci  numaranızdır) ve ‘Parola’ile MEBİS

'Öğrenci' sekmesinden sisteme giriş yapar.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ



Ekle-Sil haftasında ders değişikliği yapılması 

gerekli mi?

Hayır

DERS SEÇME SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR

Öğrenci, danışmanıyla birlikte ders ekle-sil haftasında istediği yada ABD 

tarafından önerilen dersi/dersleri seçebilir/kaldırabilir. Her yapılan 

işlemden sonra öğrencinin danışman ve muhasebe onayının olması

gerekir.

Öğrenci, danışmanıyla birlikte belirledikleri dersleri MEBİS’den seçer, onaylar ve öğrenim ücretini öder.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin 

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç  

yarıyıldır.

Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Evet



PROJE SÜRECİ

Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin verildiği

yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

Proje savunma sınavı; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen danışman öğretim elemanı dâhil üç

asıl ve iki yedek öğretim elemanından oluşan bir jüri kurulur.



PROJE SAVUNMA SINAVI

BAŞARILI BAŞARISIZ

Projesi başarısız bulunarak  

reddedilen öğrencinin  Üniversite ile 

ilişiği kesilir.

Kredili derslerini ve dönem  projesini 

başarıyla tamamlayan ve  enstitünün 

belirlediği belgeleri bir  ay içinde 

enstitüye teslim eden  öğrenciye tezsiz 

yüksek lisans  diploması verilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERECESİ TEBRİKLER !!!



PROJE SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

PROJE TESLİMİNDE İZLENECEK YOL

( Proje Savunma Sınavından Sonra Ciltlenmiş Proje Teslimi İçin 1 ay Süreniz Bulunmaktadır. )

1) CİLTLENMİŞ PROJE

• (....) adet Jüri üyelerine

• ( 1 ) adet (orjinal) Enstitüye**

• ( 1 ) adet Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine (eğer anket çalışması ya da araştırma izni kamu hastanesinde 

yapıldıysa öğrenci genel sekreterliğe teslim  edecek)

**1 adet orjinal Enstitüye teslim edilecek proje için ; (Proje onay formunun orjinali projeye basılacak, Beyan ıslak 

imzalı olacak)

2) CD

• Projenin tamamını içeren PDF dosyası CD'ye aktarılacak.

• Proje onay formu ve beyan (ıslak imzalı , mavi kalemle) orijinalinden taranıp, PDF dosyası içinde gerekli yerlere 

eklenecek.  CD içindeki PDF ismi, ad-soyad olmalı

• CD üzerine isim-soyisim, ABD ve referans numarası yazılacak.

3) DİLEKÇE

• Danışmanınız tarafından , projenizi bitirdiğiniz ve teslim edebileceğinize dair yazılacak dilekçe 

.(https://medipol.edu.tr/medium/Document-File-10940.vsf)



4) MEZUNİYET İÇİN İLİŞİK KESME BELGELERİ

• İlişik Kesme Dilekçesi (https://medipol.edu.tr/akademik/enstituler/saglik-bilimleri-enstitusu/formlar)

• İlişik Kesme Belgesi (https://medipol.edu.tr/akademik/enstituler/saglik-bilimleri-enstitusu/formlar )

E-MAİL

• Projenin son halinin Word formatı sabe@medipol.edu.tr adresine e-mail atılacak. (TURNİTİN DEPO 

SEÇENEĞİNE YÜKLENMESİ İÇİN ZORUNLU)

MEZUNİYET BELGESİ

Yukarıda belirtilen tüm işlemleri yaptıysanız, Mezun durumuna gelmeniz için gerekli işlemler başlatılacaktır.

**Danışmanınızın sisteme sınav notunuzu girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mezun olamazsınız.

MEBİS üzerinden öğrencilik durumunuzu kontrol edip , mezun durumuna geldiğinizde yine MEBİS üzerinden 

‘’GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ’’ talep edebilir,  Belgeniz ‘’HAZIR’’ durumuna geldiğinde Enstitüden teslim 

alabilirsiniz.

PROJE SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN


