LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU

KOŞULLARI KILAVUZU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI

Sevgili Adaylar,

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek
üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Başvuru ve kayıt işlemlerinizin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ilan edilen kılavuzu
dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.
Üniversitemizde lisansüstü eğitim
başarılarınızın devamını diliyoruz.

görme

tercihinizden

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

dolayı

sizleri

kutluyor,

I. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında kontenjan açılan lisansüstü programlara ait
genel ve yurtdışı kontenjanlara başvuru işlemleri, başvuru tarihleri içerisinde internet üzerinden
online olarak yapılacaktır.
“Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru
koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.
Online Başvuru Kılavuzu’na ulaşmak için TIKLAYINIZ. (Daha sonra aktifleşecektir.)
II. KONTENJANLAR



Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü
III. BAŞVURU KOŞULLARI

III. BAŞVURU KOŞULLARI

GENEL KONTENJAN: Türk ve yabancı YURTDIŞI KONTENJANI: Yabancı
uyruklu adaylar başvurabilir.
uyruklu veya yüksek lisans eğitimi için
başvuruda bulunanlarda lisans eğitiminin
tamamını, doktora eğitimi için başvuruda
bulunanlarda yüksek lisans eğitiminin
tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilir.
A) Mezuniyet Koşulu
A) Mezuniyet Koşulu

B) Referans Mektubu

Başvuru için istenen evrak ile adayın başvurduğu
alanda bilimsel çalışmaları bulunan en az iki
B) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi akademisyenden alınan referans mektubunun
Giriş Sınavı (ALES) veya Eşdeğeri Sınav AKSİS öğrenci otomasyon sistemine taranarak
yüklenmesi zorunludur.
Koşulu

C) Yabancı Dil Koşulu
D)Yatay Geçiş Koşulu

C) Yatay Geçiş Koşulu
E ) Diğer Koşullar

Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar
hakkında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hakkında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hükümleri uygulanır.
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
IV. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
IV. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Değerlendirme
ölçütleri
için
Değerlendirme
ölçütleri
için TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.
E) Diğer Koşullar

V. BAŞVURU, SINAV, MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
VE
NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doktora/Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans
Programları İçin
Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanlarına
Başvuru Başlangıç Tarihi (Online Başvuru
Sisteminden - basvuru.istanbulc.edu.tr)

15 Aralık 2020, Saat: 11.00

Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanlarına
Başvuru Bitiş Tarihi

15 Ocak 2021, Saat: 23.59

Mülakat Tarihleri

Mülakat
Tarihi

Sonuçlarının

21- 22 Ocak 2021

Enstitüye

Teslim

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Kesin Kayıt Dönemi (Online Belge Yükleme
(basvuru.istanbulc.edu.tr)

Online
Başvuru
Sisteminde
Boş
Kontenjanların İlanı ve Boş Kontenjanlara
Başvuru Tarihi Başlangıcı

Yedeklerin Boş Kalan Kontenjanlara
Başvuru Tarihi İçin Son Gün
Online Başvuru Sisteminde Yedekten Kayıt
Hakkı Kazananların İlanı ve Kayıt Tarihi
(Online
Belge
Yükleme)
ile
Katkı
Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi İşlemlerinin
Başlangıcı
Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt
Tarihi (Online Belge Yükleme) ile Katkı
Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi İşlemleri İçin
Son Gün

25 Ocak 2021

29 Ocak 2021

1 - 5 Şubat 2021

15 Şubat 2021

17 Şubat 2021

19 Şubat 2021

24 Şubat 2021

Lisansüstü Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.

VI. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)

Genel ve Yurtdışı kontenjanına başvurular başvuru.istanbulc.edu.tr adresinden sadece
online olarak yapılacaktır. Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın
beyanı olarak kabul edilecektir. Online başvurunuzu tamamladıktan sonra,
başvuru formunuzun çıktısını almayı unutmayınız.

2)

Başvuru sistemine öğrenci adayı tarafından yüklenmesi gereken evrak aşağıda
belirtilmiştir.
a) ALES / ALES Eşdeğeri Belge (Yüksek Lisans ile Doktora Başvurularında)
b) Lisans Transkript Belgesi (Yüksek Lisans ile Doktora Başvurusunda)
c) Yüksek Lisans Transkript Belgesi (Doktora Başvurusunda)
ç) YDS / YDS Eşdeğeri Belge (Yüksek Lisans ile Doktora Başvurularında)
d) Referans Mektubu (En az iki akademisyenden alınan referans mektubu-Yurtdışı
kontenjandan Yüksek Lisans ile Doktora Programlarına Başvurularda)
e) Fotoğraf (Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş
vesikalık fotoğraf.)

2)

Başvuran adayların, başvuru esnasında beyan etmiş oldukları belgeler basılı- onaylı ya da
e-imzalı/e-devlet üzerinden alınmış olmalıdır. Adaylar, mülakat esnasında lisans/yüksek
lisans transkriptlerini yanlarında bulundurmalıdır.

3)

Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacaktır. Yatay Geçiş başvuru
evrakının, en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ilgili
Enstitü-Öğrenci İşlerine posta/kargo yolu ile ulaştırılmış olması şarttır. Evrakın
posta/kargoda kaybından/geç ulaşmasından Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler:
a)

b)
c)
d)
e)
4)

Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları, hangi aşamada olduklarını belirtir
yeni tarihli öğrenim durum belgesinin aslı/onaylı sureti ya da e-devletten alınan yeni
tarihli öğrenim durum belgesi
Not durum belgesi (transkript) aslı/onaylı sureti ya da e-devletten alınan not durum
belgesi (transkript)
ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi
YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi
Fotoğraf

Online başvuru işlemlerinde istenilen/sisteme girilen bilgiler, başvuru bitiş tarihine kadar
güncellenebilir. Başvuru sistemine girilen bilgiler, başvuru bitiş tarihinden sonra
değiştirilemez ve adayın beyanı olarak kabul edilir.

NOT*: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya
tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal
edilir.

NOT*: 2020-2021 Bahar yarıyılı kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar
dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak
başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve/veya başvuruları iptal edilecektir.
VII. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER - ONLİNE BELGE YÜKLEME
Kayıtlar online olarak yapılacaktır. Online kayıt için gerekli evrakı basvuru.istanbulc.edu.tr
internet sayfasına giriş yaparak yükleyen adayların, kayıt için gerekli evrakın aslını, onaylı
suretlerini en geç 12 Şubat 2021 tarihine kadar posta/kargo yolu ile ilgili Enstitüye
göndermeleri zorunludur.
Asil kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kontenjan olması durumunda yedek başvurusu yapıp
kayıt hakkı kazananların ise, kayıt için gerekli evrakın aslını/onaylı suretlerini/yabancı dilde
olan evrakı ise onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte en geç 01 Mart 2021 tarihine kadar
posta/kargo yolu ile ilgili Enstitüye göndermeleri zorunludur.
Posta/kargo yolu ile kayıt evrakı gönderiminde evrakın posta/kargoda kaybından/geç
ulaşmasından Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
Kayıt için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.
1. ADIM: Kayıt için gerekli evrakı basvuru.istanbulc.edu.tr internet sayfasına giriş yaparak
yükleyiniz. Evrakın online olarak yükleme işleminin 05 Şubat 2021 saat 23.59’a kadar
tamamlanması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra kesin kayıt başvuruları
tamamlanmış olacak ve evrak yükleme ekranı kapanacaktır.
Gerekli evrak listesi:
a) Genel Kontenjan Yüksek Lisans
 Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi
(Noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan aslı gibidir onaylı sureti veya edevletten alınan mezuniyet belgesi)
 Lisans transkripti
(Noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan aslı gibidir onaylı sureti veya e-imzalı/edevletten alınan mezuniyet transkripti)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 ALES veya eşdeğeri sonuç belgesi
 YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
(E-devletten alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi veya askerlik şubelerinden
alınan)
 Adres Beyanı
(Adres Beyanı formu için TIKLAYINIZ. - E-Devletten de alınabilir.)
 Fotoğraf
(Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık
fotoğraf. Öğrenci kimlik kartı basılabilmesi için Öğrenci tarafından AKSİS’e
yüklenecektir.)
 Online Başvuru Formu (İmzalı) (Online başvuru tamamlandıktan sonra alınan ve
imzalanan formun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 Diploma Denklik Belgesi (yurtdışından diploma alan yabancı uyruklu ile yurtdışından
diploma alan T.C. uyruklu olup, Genel Kontenjana başvuranlardan istenir.)

NOT 1: “Sağlık alanları” haricinde lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden daha
önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanımadığına dair Yükseköğretim
Kurulu’ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenecek olup, diploma denklik belgesi
istenmeyecektir.
NOT 2: Klinik uygulama gerektiren sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabul
edilen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş diploma denklik
belgesini kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
NOT 3: Lisansüstü eğitim; yüksek lisans ve doktora ile sınırlı olup tıpta uzmanlığı
içermemektedir.


Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin Ödenmesi
(Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına da
kayıt yaptıran öğrenciler, ikinci yükseköğretim programına katkı payı öder. Ödemeler
Halk Bank’a yapılmaktadır.)

b) Yurtdışı Kontenjan Yüksek Lisans
 Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi
(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da
mezuniyet belgelerini noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle ibraz
etmek zorundadır.)
 Diploma Denklik Belgesi
(Yurtdışından diploma alan yabancı uyruklu ile yurtdışından diploma alan T.C. uyruklu
adaylar için.)
NOT 1: “Sağlık alanları” haricinde lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden daha
önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanımadığına dair Yükseköğretim
Kurulu’ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenecek olup, diploma denklik belgesi
istenmeyecektir.
NOT 2: Klinik uygulama gerektiren sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabul
edilen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş diploma denklik
belgesini kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
NOT 3: Lisansüstü eğitim; yüksek lisans ve doktora ile sınırlı olup tıpta uzmanlığı
içermemektedir.


Lisans transkripti
(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkriptlerini
noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını
içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.)
 Pasaport fotokopisi
(Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik
süresini gösteren sayfalarının noter tasdikli Türkçe çevirisi. Geçerli oturma/ikamet izni
olduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında öğrenim vizesi istenmeyecektir.)
 Adres Beyanı Formu
(Adres Beyanı formu için TIKLAYINIZ.)







Fotoğraf
(Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık
fotoğraf. Öğrenci kimlik kartı basılabilmesi için Öğrenci tarafından AKSİS’e
yüklenecektir.)
Yabancı uyruklu adaylardan Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik”
belgesi veya belgenin onaylı sureti (C1 belgesi)
Online Başvuru Formu (İmzalı) (Online başvuru tamamlandıktan sonra alınan ve
imzalanan formun sisteme yüklenmesi gerekmektedir)
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi
(Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar
öğrenim ücreti ödemek zorundadır. Ödemeler Halk Bank’a yapılmaktadır.)

c) Genel Kontenjan Doktora
 Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet belgesi
(Noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan aslı gibidir onaylı sureti veya edevletten alınan mezuniyet belgesi)
 Yüksek Lisans Transkripti
(Noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan aslı gibidir onaylı sureti veya e-imzalı/edevletten alınan mezuniyet transkripti)
 Lisans Transkripti
(Noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan aslı gibidir onaylı sureti veya e-imzalı/edevletten alınan mezuniyet transkripti)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 ALES veya eşdeğeri sonuç belgesi
 YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
(E-devletten alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi veya askerlik şubelerinden
alınan)
 Adres Beyanı
(Adres Beyanı formu için TIKLAYINIZ. - E-Devletten de alınabilir.)
 Fotoğraf
(Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık
fotoğraf. Öğrenci kimlik kartı basılabilmesi için Öğrenci tarafından AKSİS’e
yüklenecektir.)
 Online Başvuru Formu (İmzalı) (Online başvuru tamamlandıktan sonra alınan ve
imzalanan formun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 Diploma Denklik Belgesi (yurtdışından diploma alan yabancı uyruklu ile yurtdışından
diploma alan T.C. uyruklu olup, Genel Kontenjana başvuranlardan istenir.)
NOT 1: “Sağlık alanları” haricinde lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden daha
önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanımadığına dair Yükseköğretim
Kurulu’ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenecek olup, diploma denklik belgesi
istenmeyecektir.
NOT 2: Klinik uygulama gerektiren sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabul
edilen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş diploma denklik
belgesini kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
NOT 3: Lisansüstü eğitim; yüksek lisans ve doktora ile sınırlı olup tıpta uzmanlığı
içermemektedir.



Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin Ödenmesi
(Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına da
kayıt yaptıran öğrenciler, ikinci yükseköğretim programına katkı payı öder. Ödemeler
Halk Bank’a yapılmaktadır.)

d) Yurtdışı Kontenjan Doktora
 Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi
(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da
mezuniyet belgelerini noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle ibraz
etmek zorundadır.)
 Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışından diploma alan yabancı uyruklu adaylar ile
yurtdışından diploma alan T.C. uyruklu adaylar için)
NOT 1: “Sağlık alanları” haricinde lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden
daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanımadığına dair Yükseköğretim
Kurulu’ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenecek olup, diploma denklik
belgesi istenmeyecektir.
NOT 2: Klinik uygulama gerektiren sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabul
edilen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş diploma denklik
belgesini kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
NOT 3: Lisansüstü eğitim; yüksek lisans ve doktora ile sınırlı olup tıpta uzmanlığı
içermemektedir.


Yüksek Lisans Transkripti
(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkriptlerini
noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını
içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.)
 Lisans Transkripti
(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkriptlerini
noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını
içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.)
 Pasaport fotokopisi
(Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik
süresini gösteren sayfalarının noter tasdikli Türkçe çevirisi. Geçerli oturma/ikamet izni
olduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında öğrenim vizesi istenmeyecektir.)
 Adres Beyanı Formu
(Adres Beyanı formu için TIKLAYINIZ.)
 Fotoğraf
(Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık
fotoğraf. Öğrenci kimlik kartı basılabilmesi için Öğrenci tarafından AKSİS’e
yüklenecektir.)
 Yabancı uyruklu adaylardan Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik”
belgesi veya belgenin onaylı sureti (C1 belgesi)
 Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi
(Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar
öğrenim ücreti ödemek zorundadır. Ödemeler Halk Bank’a yapılmaktadır.)
 Online Başvuru Formu (İmzalı) (Online başvuru tamamlandıktan sonra alınan ve
imzalanan formun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

2. ADIM: Kayıt için gerekli evrakı sisteme yükledikten sonra, evrakın aslının/onaylı
suretlerinin/yabancı dilde olan evrakın ise onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte en geç 12 Şubat
2021 tarihine kadar posta/kargo yolu ile ilgili Enstitüye ulaştırılması zorunludur.
 Asil kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kontenjan olması durumunda ilgili programa
başvuru yapan ve yerleştirilmeyen adaylar, yedekten yerleştirme için başvuru
yapabileceklerdir.
 Yedek yerleştirme için başvuru yapan adaylar arasında boş kalan kontenjan kadar
yerleştirme yapılacaktır.
 Yedekten kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt tarihleri arasında, belgelerini başvuru
sistemine yüklemeleri (online belge yükleme) gerekmektedir.
 Kayıt için gerekli belgelerini online yükleyen adayların, belgelerin aslını/onaylı
suretlerini/yabancı dilde olan evrakı ise onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte en geç 01
Mart 2021 tarihine kadar posta/kargo yolu ile de ilgili Enstitüye ulaştırmaları
zorunludur.
Posta/kargo yolu ile kayıt evrakı gönderiminde evrakın posta/kargoda kaybından/geç
ulaşmasından Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
3. ADIM: Kayıt için online başvurunuzu tamamladıktan sonra ilgili Enstitünün web sayfasını
ve basvuru.istanbulc.edu.tr’den başvurunuzun durumunu düzenli olarak takip ediniz.
Kayıt için gerekli işlemlerini tamamlamış, varsa katkı payı/öğrenim ücreti ödemesini
gerçekleştirmiş öğrenciler, AKSİS üzerinden (aksis.istanbulc.edu.tr) ders seçimine
geçebileceklerdir.

VIII. ADAYLARIN DİKKATİNE!








Online başvuru işlemlerinde istenilen/sisteme girilen bilgiler, başvuru bitiş tarihine kadar
güncellenebilir. Başvuru sistemine girilen bilgiler, başvuru bitiş tarihinden sonra
değiştirilemez.
Mezuniyet aşamasında olup, başvuru tarihleri arasında henüz mezun olmamış
adaylar başvuru sırasında ibraz etmiş oldukları ağırlıklı genel not ortalaması
üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacakladır.
Adayların kayıt tarihlerinde; yüksek lisans programları için lisans mezuniyetine /
doktora programları için yüksek lisans mezuniyetine sahip olmaları zorunludur.
Adayların kayıt tarihlerinde, güncel mezuniyet transkriptlerini sisteme
yüklemesi/ibraz etmesi gerekmektedir.
Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarından yalnızca bir tanesine
başvurabilirler. Bununla birlikte, arzu edildiği takdirde, tezsiz yüksek lisans
programlarından da bir tanesine başvuru yapılabilir.
Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt
yaptırılamaz ve devam edilemez.
2020-2021 Bahar kontenjan tablolarında belirtilen “özel koşullar” dikkate alınarak
başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar
mülakata alınmayacak ve/veya başvuruları iptal edilecektir.






Mülakatlar online yapılacaktır. Bilgilendirme için ilgili Enstitü web sayfasını takip
ediniz.
Adayların güncel transkriptlerini (basılı ve onaylı ya da e-imzalı/e-devlet üzerinden
alınan), mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları ve mülakat jürisine ibraz etmeleri
zorunludur.
Öğrencinin transkriptinde/mezuniyet belgesinde 100’lük sisteme göre not ortalaması
bulunuyorsa, sisteme bu notun girilmesi gerekmektedir.
Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması
bulunmadığı takdirde, Yüksek Lisans programına başvuranlar için İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisans not dönüşüm tablosu, Doktora programına
başvuranlar için ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yüksek Lisans not dönüşüm
tablosu esas alınacaktır.



Not Dönüşüm Tablosu için TIKLAYINIZ.KAYIT



ALES veya eşdeğeri sınav sonucu ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(YÖKDİL) / Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri sınav sonuçlarının,
lisansüstü programlara başvurular sona ermeden önce alınmış olması, başvuru tarihleri
içinde başvurunun yapılmış olması ve kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat
olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

IX) İLETİŞİM
ENSTİTÜ ADI

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Nörolojik Bilimler Enstitüsü

ADRES

TELEFON

+90 212 404 03 00 /
Avcılar Yerleşkesi, İdari Birimler Binası 1.
18937-18940Kat, Öğrenci İşleri Bürosu 34320
18941-18943-18946Avcılar/İSTANBUL
18948-18949
+90 212 414 30 00 /
Cerrahpaşa Yerleşkesi, Kocamustafapaşa
+90 212 414 31 65
Cad. No:53 Fatih/İSTANBUL
21747

