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T.C.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

 HAMİDİYE SPORCU SAĞLIĞI VE SPOR BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 
LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI 

Üniversitemiz Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü’ne 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Bahar Dönemi “Yüksek Lisans” eğitimi için aşağıda belirtilen programlara “T.C. 
Uyruklu”, “Yabancı Uyruklu” ve “Yatay Geçiş” yoluyla öğrenci alınacaktır. Lisansüstü programlara 
başvuracak yeni öğrenciler, yüksek lisans programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler.

             I. YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ

Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanların İlanı 17-29 Kasım 2020

Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri (Online) 30 Kasım-07 Aralık 2020

Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuruların Kabul Edilmesi 
(Şahsen) 30 Kasım-07 Aralık 2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 18 Aralık 2020

Giriş Sınavları 21-25 Aralık 2020

Sınav Sonuçlarının İlanı 04 Ocak 2021

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının İlanı 11 Ocak 2021

Yeni Öğrenci Kesin Kayıtları 18-22 Ocak 2021

Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Kaydı 01-05 Şubat 2021

Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders 
Onayı 01-07 Şubat 2021

Ders Ekle-Sil-Onayla (Sistem Üzerinden Öğrenci ve 
Danışman) 08-12 Şubat 2021

Katkı Payı veya Öğrenim Ücreti Ödemesi 08-12 Şubat 2021

Eğitim-Öğretim Döneminin Başlangıcı 08 Şubat 2021

 NĞRENCİ BURBULSIERİ

II. ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) BAŞVURU İŞLEMLERİ

             
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde aşağıdaki tabloda (bk. VIII. 

KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR) belirtilen programların Türkiye Cumhuriyeti, Şehit Yakını,  
Yabancı Uyruklu ve Yatay Geçiş öğrenci kontenjanlarına başvuru işlemleri, başvuru tarihleri içerisinde 



internet üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Çevrim içi (Online) başvuru formunun çıktısı 
imzalanarak, aşağıda belirtilen belgeler (bk. III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER) ile birlikte 
sınav günü sınav jürisine teslim edilecektir. Şahsen veya posta yoluyla iletilen başvurular (yatay geçiş 
başvurusu hariç) kabul edilmeyecek olup sadece Çevrim İçi (online) başvuru kabul edilecektir.

“2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Çevrim İçi (Online) Başvuru” işlemleri öncesinde bu 
kılavuzdaki kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatlice 
okuyunuz.

Çevrim İçi (Online) başvuru sisteminde kullanıcı hesabı açmak ve başvuru yapmak için Enstitü 
genel ağ (web) sayfasında yayımlanan “Çevrim İçi (Online) Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzundan” 
faydalanabilirsiniz.

           

III. LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti, Şehit Yakını, Yabancı Uyruklu ve Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru 
İşlemleri:

1- Başvuru Formu 
- Başvuru formu Üniversitemiz genel ağ (web) sayfasından ilan edilecek ve bağlantısı 

verilecek olan online başvuru sistemi aracılığı ile doldurulacaktır. Çevrim İçi (Online) başvuru 
formunun çıktısı imzalanarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sınav günü sınav jürisine teslim 
edilecektir. 

2- ALES veya TUS Sonuç Belgesi 
-  Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış ALES puanına sahip olma 

şartı aranmaktadır (bk. VIII. KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR).

- Yabancı uyruklu adaylar için ALES puan şartı aranmamaktadır.

- Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Yüksek Lisans programlarına başvurularında, ALES şartı 
aranmaz (bk. VIII. KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR). Doktora/sanatta yeterlik/tıpta 
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının 
mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES 
puanı 65 olarak hesaplamalara dahil edilecektir. 

 3- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
 - Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavı (YDS) puanı, YÖKDİL veya son 2 yıl içerisinde alınmış ÖSYM tarafından kabul edilen muadili 
bir puana sahip olma şartı aranmaktadır (bk. VIII. KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR).
            - Yabancı uyruklu yüksek lisans adayları için son 5 yıl içerisinde alınmış ana dili dışında 
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı, 
YÖKDİL veya son 2 yıl içerisinde alınmış ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip 
olma şartı a ranmaktad ı r  (bk. VIII. KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR).
            

4-Mezuniyet Belgesi veya Diplomalar
        - Yüksek Lisans programına müracaat eden adaylardan Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin 
aslını ibraz etme koşuluyla bir adet tıpkıçekimini (fotokopi) sınav günü sınav jürisine teslim eder. 
        - Diploma Denklik Belgesinin gerektiği durumlarda 13.09.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu toplantısında alınan kararlar uygulanır. (Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için 
denkliği kabul edilmiş lisans diplomasının ibrazı gerekmektedir.)



       - Lisansüstü programına başvuran Yabancı ülkelerden alınan mühürlü onaylı diplomalarının veya 
mezuniyet belgelerinin aslını ve noterden onaylı tercümelerini ibraz etme koşuluyla bir adet tıpkıçekimini 
(fotokopi) sınav günü sınav jürisine teslim eder.

5-Transkript
   - Yüksek Lisans programlarına başvuran yeni öğrenciler lisans transkriptinin aslını ibraz etme 
koşuluyla bir adet tıpkıçekimini (fotokopi),

- Lisansüstü programına başvuran Yabancı ülkelerden alınan mühürlü onaylı mezuniyet transkriptinin 
aslını ve noterden onaylı tercümelerini ibraz etme koşuluyla bir adet tıpkıçekimini (fotokopi) sınav 
günü sınav jürisine teslim eder.

6- Nüfus Cüzdanı Tıpkıçekimi (fotokopisi) (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportun tıpkıçekimi) 

7- Türkçe Yeterlilik Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için)
      - Yabancı uyruklu adaylarda, Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama 

Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil 
Yeterlilik Belgesi veya Türkiye’de Türkçe eğitim-öğretim veren bir Üniversiteden mezun olma koşulu 
aranır. İlgili belgelerde Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyi kabul edilir.

8- Şehit yakınları için 1’inci derece şehit yakını olduğunu belirten belgenin aslını ibraz etme 
koşuluyla bir adet tıpkıçekimi (fotokopi)

9-ALES puan şartı aranmayan adaylar için; Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde 
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık belgesinin aslını ibraz etme koşuluyla 
bir adet tıpkıçekimi (fotokopi)

  IV. YATAY GEÇIŞ KONTENJANLARINA BAŞVURU İŞLEMLERİ
 

              Yatay geçişle öğrenci kabulü Sağık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinin aşağıda açıklanan hükümleri uyarınca değerlendirilecektir.

 MADDE 14 – (1) Anabilim dallarında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü 
programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler, yatay geçiş yapmak istedikleri programlar 
için genel başarı notunun aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği anabilim dalına göre edilen öğrencilerin 
almış oldukları taban puandan düşük olmaması koşuluyla anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulunun kararı ile Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla 
kabul edilir.

       (2) Geçişler, eşdeğer programlar için uygulanır. Başvuru koşullarının uygunluğu ve muafiyete 
ilişkin olarak ilgili anabilim dalı için gerekli AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu enstitü yönetim kurulunca ilgili 
anabilim dalından belirlenecek bir komisyonun önerileri doğrultusunda yine enstitü yönetim kurulunca karara 
bağlanır. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eşdeğerliği ve 
ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir. 
Genel akademik not ortalaması hesaplamasında yarıyıl not ortalaması dikkate alınır.

(3) Üniversite dışından başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan bir öğrencinin, 
öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puana veya yabancı dil 
hazırlık programında başarı belgesine veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri 
puana sahip olması gerekir.
              Yatay geçiş için başvuruda bulunacak öğrenci tarafından Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor 
Bilimleri Enstitüsü’ne sunulacak belgeler:  

        - Dilekçe (dilekçe örneği, Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer 
almaktadır) (2 adet),

         - Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomalarının aslı gibidir ve tıpkıçekimleri (2 adet),



         - Halen kayıtlı bulunduğu Enstitü veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağı mühürlü onaylı 
“Transkript” (2 adet),

        - Halen kayıtlı bulunduğu Enstitüden alacağı öğrenciliği ile ilgili aşama ve son durumunu gösterir 
ıslak imza onaylı “Öğrenci Durum Belgesi” (2 adet),

-  ALES Belgesi (2 adet),
-  Yabancı Dil Belgesi (2 adet), 
-  Nüfus Cüzdanı Tıpkıçekimi (fotokopi) (2 adet),

    -   Programa kabul edilen “başarı puanı”nı gösteren Enstitüden alacağı resmi yazı (2 adet).

V. YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU DOKÜMANLARININ İNCELENMESİ

Ön İnceleme:
         Programlara yapılan başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, 
yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar için bir ön doküman incelemesi 
aşağıda belirtilen sınır değerlere göre yapılır.
         ALES puanının % 60’ı ve lisans  mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak yapılan 
sıralamaya göre kontenjan miktarlarının üç katına kadar sayıdaki yeni öğrenci giriş sınavına çağrılır. 
Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla öğrencinin olması durumunda bu adayların 
tamamı giriş sınavına çağrılır.

   Lisans mezuniyet notları, “Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki 
Karşılıkları” tablosuna göre çevrilecektir. Üniversitelerin kendi 4’lük sistemdeki 100’lük dönüşümleri 
dikkate alınmayacaktır. 
        Yurt dışı lisans/lisansüstü not ortalamalası hesaplaması Üniversitemiz tarafından yapılmayacaktır. 
Not ortalaması olmayanlar ve ibraz etmeyenler için en düşük geçer not olan 65 olarak kabul edilecektir. 

       
Sınav ve Değerlendirme Ölçütleri 

 * Lisansüstü programlara giriş sınavı yazılı (%50) ve mülakat sınavının (%50) ortalamasını kapsar.

.

    Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu 
Kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul 
edilip ilan edilen Akademik Takvimde belirtilen günlerde yapılır. Sınava giren adaylar, Enstitü Yönetim 
Kurulunca istenen belgeleri, sınav günü jüri üyelerine teslim eder. 
         Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, 
başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Gerçeğe aykırı 
beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, 

Programın Adı 
 

ALES Puanı
(A) 

Lisans Mezuniyet 
Notu    
 (B)

 
Sınav Notu* 

(C) 

 
Genel Başarı Notu 

(A+B+C) 

Tezli Yüksek Lisans 
Programı % 50 % 20 % 30

(≥ 50 p)
≥ 60 p

(başarılı)

 
Tezli Yüksek Lisans 
Programı 
(Yabancı Uyruklu) 

--- (B) % 40 (C) % 60
(≥ 50 p) B+C ≥ 60 p

(başarılı)

  VI. ENSTİTÜYE KAYIT



programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu durumdaki kişiler için ayrıca savcılığa suç duyurusunda 
bulunulur. 

 Bir öğrenci aynı anda birden fazla lisansüstü programa (Tıpta Uzmanlık Eğitimine kayıtlı olanlar 
dahil) kayıt yaptıramaz ve devam edemez.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü
Adres: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, 
İstanbul

Tel     : 0216 418 96 16/ 1409
E-mail:     hsssb@sbu.edu.tr                         
Web   : http://ssbe@sbu.edu.tr 

  VII. İLETİŞİM BİLGİLERİ



  Kontenjanlar ve Ön Koşullar 

Anabilim 

Dalı Adı 

Programı T. C. Şehit 

Yakını 

Y.U. Mezuniyet Koşulları ALES/TUS 

Puanı1 

YDS 

Puanı 

Lisans 

Not Ort. 

Sporcu 

Sağlığı 

Tezli Yüksek 

Lisans 

2 - - Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Spor 

Hekimliği branşlarından bir tanesinden uzmanlık almış olmak2 

- 75 50 

 

 
1Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Tezli Yüksek Lisans 

ve/veya Doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirmeleri için; ALES puanı 65 olarak kabul edilir. 
2 Başvuru sahibi tarafından hazırlanmış, yalnızca programa yönelik özet özgeçmiş, lisansüstü program ile ilgili hedefler, ne yapmak istediği, ilgi duyulan çalışma 

konusu veya konuları ile mevcut ise bu konuya/konulara yönelik ön hazırlığı kapsayan en fazla 1 sayfadan oluşan bir niyet mektubu başvuru sırasında teslim 

edilmelidir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibinin niteliklerine göre, eksiklik görülen alanlarda bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.) 

 

Not: Enstitüden 1 ay içinde teslim alınmayan başvuru belgesi imha edilecektir. 

 


