
ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR; 

 

- Kimlik Bilgileri 

Tüm bilgiler eksiksiz doldurularak, fotoğraf yüklenmesi zorunludur. 

 

- İletişim Bilgileri 

Adres, telefon, e-mail gibi bilgilerinizi eksiksiz doldurulması zorunludur. 

 

- Mezuniyet Bilgileri 

Lisans bilgileri doldurulurken 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 ortalaması 

hesaplaması Üniversitemiz tarafından yapılmayacaktır. Not ortalaması olmayanlar ve ibraz etmeyenler 

için en düşük geçer not olan 50 olarak kabul edilecektir. Diploma yükle ve not döküm belgesi / 

transkript (tüm sayfaları eksiksiz) belgenizi pdf formatında tarayarak yüklemeniz zorunludur. 

Yüksek lisans bilgileri girilirken diploma yükle ve not döküm belgesi / transkript (tüm sayfaları 

eksiksiz) belgenizi pdf formatında tarayarak yüklemeniz zorunludur. 

 

- Çalışma Bilgileri 

İsteğe bağlı doldurabilirsiniz. 

 

- Sınav Sonuçları 

ALES belgesinin pdf formatında yüklenmesi zorunludur. (Karekod veya sonuç belgesi kontrol kodu 

yer alması gerekmektedir.) 

YABANCI DİL SNAVI belgesinin pdf formatında yüklenmesi zorunludur. (Karekod veya sonuç 

belgesi kontrol kodu yer alması gerekmektedir.) 

İstenilen diğer belgelerin dokümanlar yüklenirken okunaklı ve net olması gerekmektedir. 

 

****ALES ve/veya Yabancı Dil Sınav belgesi gerektirmeyen programlara başvuran ya da muaf olan 

adaylar, ilgili kısma boş sayfa yükleyerek bir sonraki adıma geçiş yapabilirler**** 

 

- Seçilen Program 

Lisansüstü programlara başvuracak adaylar tezli yüksek lisans veya doktora programlarından yalnızca 

bir tanesine başvurabilirler. 

 

“ Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” işaretleyip 

kaydettikten sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. 

 

- Değerlendirme 

Enstitümüz tarafından başvurunuz incelemeye alınırken, “Değerlendirmeye Alındı” şeklinde sistemde 

güncellenecektir, “Başvurunuz Onayladı” şeklinde uyarı geldiğinde başvurunuz kabul edilmiş 

olacaktır. 

“Hatalı Başvuru (Düzenlenebilir)” şeklinde uyarı ile karşılaşırsanız sistemdeki açıklamada istenilen 

düzeltmeleri yaparak başvuru süresince başvurunuzu eksiksiz tamamladıktan sonra “Başvurunuz 

Onayladı” şeklinde uyarı geldiğinde başvurunuz kabul edilmiş olacaktır. 

(Sisteme başvuru yaparken kaydolduğunuz mail adresinizden başvuru durumunuzu, başvuru 

tarihleri arasında kontrol etmeyi unutmayınız.) 

 

- Başvuru yapan öğrenciler, istenen tüm belgeleri tam ve eksiz olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Çevrim İçi (online) Başvuru Sistemine yükleyecektir. Eksik, ilgisiz, okunamayan ve başkasına ait bir 

belge yüklenmesi vb. gibi durumlarda öğrencilerin ön değerlendirme işlemleri yapılamayacağından 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Çevrim İçi (Online) Başvuru 

Sistemine buradan ulaşabilirsiniz…  

 

 

LİSANSÜTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ 

30.07.2020 Perşembe günü 00.00’DA BAŞLAYACAK,  

07.08.2020 Cuma günü 17.00’DE BİTECEKTİR… 
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