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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dallarına 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

GüzYarıyılında Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. 

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Koşulları: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği dikkate alınacaktır. 

Tezli Yüksek Lisans 

Programlarına 

Başvuru Koşulları 

Adayların lisans diplomasına veya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı 

fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki 

karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl 

süreyle geçerlidir. 

Adayın, başvurulan lisansüstü programın sayısal veya Eşit Ağırlık puan türünde 2017 Sonbahar Dönemi veya 

sonrası ALES’ten en az 60 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Hesaplamalara dahil edilecek 

ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya 

uzmanlık alanı dikkate alınmaz. Adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/ uzmanlık alanından, farklı 

bir alanda başvuru yapabilir. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden veya eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavından en 

az 50 puan almaları gerekir. 

YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki 

yıldır. Yabancı Dil Puanı olmayan adaylar için 27.08.2020 Tarih ve 09/27 sayılı Senato kararı gereğince; 

Üniversitemiz Yabancı Dil Yüksekokulu tarafından yapılan tezli yüksek lisans programı yabancı dil seviye tespit 

sınavlarının uzaktan yapılanların geçerlilik süresi bir yıl, yüz yüze yapılanların geçerlilik süresi iki yıldır. 

Doktora 

Programına 

Başvuru Koşulları 

Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 2017 

Sonbahar Dönemi veya sonrası en az 60 ve üzeri puan almış olması gerekir. 

Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans 

diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık 

yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde, en az 60 ALES puanına sahip 

olması gerekir.  

Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. 

YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki 

yıldır. 

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 

veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip 

olması gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı 

olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu ile Yüksek Lisans derecesiyle başvuranlar için Yüksek 

Lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. 

Doktora programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 yeterlilik puanı veya bu puan 

muadili bir puan almış olmaları gerekir. 

Eşdeğerlikler için:  

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0 

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının, lisans diplomasına 

ve 55 puandan az olmamak koşuluyla TUS’dan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en 

az 60 ALES puanına sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş 

hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 60 ALES 

puanına sahip olmaları gerekir. 

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0


Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Hesaplamalara dahil edilecek ALES 

puanı 70 olarak kabul edilir. Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık 

alanı dikkate alınmaz. Adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/ uzmanlık alanından, farklı bir alanda 

başvuru yapabilir. 

 

 

 

 

Tezsiz Yüksek 

Lisans 

Programlarına 

Başvuru Koşulları 

-Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde, ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. 

-Lisans not ortalaması sıralamasına göre, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.  

-Tezsiz Yüksek Lisans programına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, öğrenim ücretini dönem başlarında ödemek 

kaydıyla 2 dönemde ödeyebilir.  

 

-Tezsiz Yüksek Lisans harç ücretlerini, kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenci numaraları ile VakıfBank’ın 

ilgili şubesine yatıracaktır. Dekontun aslının gün içerisinde Enstitümüze mutlaka teslim edilip kaydın 

kesinleştirilmesi gerekmektedir. Dekontu teslim etmeyen öğrencilerin kaydı silinecektir. 

 

-Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kaydını sildirmek isteyen öğrencilere, yatırdıkları ücretler 

kesinlikle iade edilmez. 

Yüksek Lisans ve 

Doktora 

Programlarına 

Başvuru Şekli 

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular Online Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Online başvurular 04 Temmuz – 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında http://basvuru.erbakan.edu.tr adresi 

üzerinden yapılacaktır.  

Başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında gerekli olan belgelerin asıllarının taratılarak online başvuru 

sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.  

Adaylar aynı dönemde birden fazla Anabilim Dalının Lisansüstü eğitim programına başvuru yapamazlar.  

Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç olmak üzere halen Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarında 

kayıtlı olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Başvuru yapan adayların başvuruları iptal edilecektir.  

Yüksek lisansa 

Online Başvuruda 

Yüklenmesi 

Gereken Belgeler: 

 

Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:  
1.Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi (LisansEğitimini yurtdışında 

tamamlayan adayların YÖK’ten alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir). 

2. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkripti. 

3. ALES sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış olacaktır). 

4. Yüksek Lisansbaşvurusunda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. 

5.Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf dışında fotoğraf yükleyen adayların başvuruları değerlendirmeye 

alınmayacaktır). 

6. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi  

E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilecektir. 

Doktoraya 

Online Başvuruda 

Yüklenmesi 

Gereken Belgeler: 

 

1. Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi (Lisans/Yüksek Lisans 

Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi 

gereklidir). 

2. Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkripti  

3. ALES sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış olacaktır). 

4. Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. 

5.Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf dışında fotoğraf yükleyen adayların başvuruları değerlendirmeye 

alınmayacaktır). 

6. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi 

E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilecektir. 

http://basvuru.erbakan.edu.tr/


Başvuru Takvimi 

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri İçin: 

İlana İnternet Üzerinden Başvuru tarihi: 04 Temmuz – 25 Temmuz 2022 

Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınav tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba saat 14:00 (Online yapılacak olan 

yabancı dil sınavına ait bilgilendirmeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.) 

https://www.erbakan.edu.tr/yabancidilleryuksekokulu/duyuru/23576/yukseklisans-yabanci-dil-seviye-tespit-sinav

i-hakkinda 

Bilim sınavına girmeye hak kazananların ilanı: 29 Temmuz 2022 

Yazılı bilim sınav tarihi ve yeri: 02 Ağustos 2022 İlgili Anabilim Dalı Bşk.lığı Salı günü saat:10.00  

Sonuçların ilanı: 08 Ağustos 2022 Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir 

Kesin Kayıt Tarihi: 08-11 Ağustos 2022 (Kayıtlar Online olarak yapılacaktır.) 

Yedek Aday listelerinin ilanı: 12 Ağustos 2022 

Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi: 12-15 Ağustos 2022 (Kayıtlar Online olarak yapılacaktır.) 

 

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin: 

İlana İnternet Üzerinden Başvuru tarihi: 04 Temmuz – 24 Temmuz 2022 

Kesin Kayıt Tarihi 08-11 Ağustos 2022 (Kayıtlar Online olarak yapılacaktır.) 

Sınavın 

Değerlendirilmesi 

 

Tezli yüksek lisans programına girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet 

not ortalamasının % 20’si, yazılı bilim sınav notunun % 20’si ve yabancı dil puanının % 10’unun toplamının 

alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak 

sıralanır ve kontenjan dahilinde öğrenci alınır. Bilim sınavından en az 50 puan alamayan veya sınava girmeyen 

adayların başarı notu hesaplanmaz.  

Doktora programlarına girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet 

not ortalamasının % 20’si, bilim sınav notunun % 20’si ve yabancı dil puanının % 10’unun toplamının alınmasıyla 

tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve 

kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.Bilim sınavından en az 50 puan alamayan veya sınava girmeyen adayların 

başarı notu hesaplanmaz. 

Önemli 

Hatırlatmalar: 

 

 

Başvurularda mezun olunan üniversitelerin kendi yaptığı transkript dönüşümleri kabul edilmeyecektir. 4’lük 

sistemde mezun olan öğrencilerin mezuniyet ağırlık not ortalaması YÖK’ün 05.09.2008 tarih ve 24853 sayılı kararı 

gereğince kabul edilen Not Dönüşüm Tablosuna göre hesaplanacaktır. Transkripti hem yüzlük hem dörtlük olan 

adayların 4’lük sistemdeki not ortalamasını yazmaları zorunludur.  

Diploma ve not durum belgeleri ıslak imzalı şekilde taratılıp sisteme yüklenmelidir. 

Başka bir üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosunda bulunan adayların başvuru için 

çalıştıkları kurumlarından Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair onay belgesi getirmeleri 

gerekmektedir. 

Online Başvuru Sistemine yüklenecek belge ve evrakların asıllarının en az 300 DPI çözünürlükte taranması ve 

PDF dosya formatında olması gerekmektedir. Sisteme yüklenen başvuru evraklarının okunamaması halinde 

adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. 

Farklı anabilim dalından başvuran Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı araştırma görevlilerinin her iki anabilim 

dalı başkanlığından olur alması gerekmektedir. 

Yüksek Lisans ve Doktora programına farklı alanlardan ve/veya diğer üniversitelerden başvuran adaylara 

anabilim dalı başkanlığı gerekli görürse bilimsel hazırlık programı uygulayabilir. Programlar ve bilim sınavı 

hakkındaki detaylı bilgileri ilgili anabilim dallarından edinebilirsiniz. 

 

Yabancı Uyruklu 

Adaylar 

 

 

 

 

 

 

Yabancı uyruklu adaylar için online başvuru alınmayacaktır. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte 04 Temmuz 

– 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında şahsen veya noter vekâleti verilen kişi aracılığı ile doğrudan mesai saatleri 

içerisinde Enstitümüze yapılacaktır. 

Başvuruda istenen belgeler:Özgeçmiş, Ön kayıt başvuru dilekçesi 

Yüksek Lisans programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı, bir adet fotokopisi ve tercümesi 

ile birlikte Denklik Belgesi (Protetik Diş Tedavisi ve Hemşirelik programları)yadaOkul Tanıma Belgesi 

(Diğer Programlar); Doktora programına başvuruda ise Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesinin 

aslı, bir adet fotokopisi ve tercümeleri ile birlikte Denklik Belgesi (Protetik Diş Tedavisi ve Hemşirelik 

programları) ya da Okul Tanıma Belgesi (Diğer Programlar) teslim edilecektir. 

 

Yüksek Lisans programına başvuruda lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi;Doktora 

programına başvuruda iselisans ve yüksek lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi teslim 

edilecektir. 

https://www.erbakan.edu.tr/yabancidilleryuksekokulu/duyuru/23576/yukseklisans-yabanci-dil-seviye-tespit-sinavi-hakkinda
https://www.erbakan.edu.tr/yabancidilleryuksekokulu/duyuru/23576/yukseklisans-yabanci-dil-seviye-tespit-sinavi-hakkinda


 

 

 

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen 

yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları; lisans ve yüksek lisans kademelerinde 

okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, anabilim dalı 

başkanlığınca değerlendirilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Yabancı uyruklu olup, Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES’e girme 

şartı aranır.  

Yabancı uyruklu olup, lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan, 

ALES sınav belgesi istenmez. 

Pasaport aslı ve bir adet fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh 

tezkeresi aslı ve bir adet fotokopisi 

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Enstitü Yönetim Kurulunun seçeceği üç kişilik jüri ya da 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Türkçe Eğitim Merkezleri tarafından yapılacak Türk Dili 

sınavında en az C1 veya denk puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olan yabancı uyruklu adaylar, yüksek 

lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir 

yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu 

adaylar yüksek lisans, doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler. 

Yabancı uyruklu öğrenciler lisansüstü öğrenim harç ücretini 3 katı olarak öderler. 

İlanda belirtilen özel (lisans, yüksek lisans mezuniyet) şartları taşıyor olmak. 

 

NOT:  
•Programlar ve yazılı bilim sınavının içeriği hakkında detaylı bilgiyi ilgili anabilim dalı başkanlıklarından edinebilirsiniz. Enstitünün 

yazılı bilim sınavının içeriği ile ilgili bilgi vermesi mümkün değildir.  

•Anabilim dalı başkanlıkları İletişim Adresi: Anabilim Dalları İletişim pdf. 

• Adaylar, başvuru bilgilerinde hatalı, ya da eksik bilgi tespit etmeleri durumunda sagbilens@erbakan.edu.tr.adresinden başvuruda 

bulunarak düzeltme isteyebilirler. 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat: 17.00’den sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır. 

•Sınavı kazanıp kayıt yaptırsalar bile evraklarında herhangi bir eksiklik, tahrifat, yanlış beyan veya uygun olmayan evraklarla kayıt 

yaptırdığı anlaşılanların kayıtları silinecektir. 

 

Enstitü İletişim Bilgileri: 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 4.Kat 42080, 

Meram / Konya  

Tel: 0332 223 7954-7955-7659 

 

 

file:///C:/Users/NEU/Desktop/Anablim%20Dalları%20iletişim.docx


TIP FAKÜLTESİ PROGRAMLARI 

ANABİLİM DALI 

ALES P. 

TÜRÜ 

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖZEL ŞARTLAR 

T.C. Y.Uyr. T.C. Y.Uyr. Y Ü K S E K  L İ S A N S D O K T O R A 

Anatomi Sayısal 5 2 5 2 

-Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

bölümü, Biyoloji mezunu olmak,

- Haftada en az iki gün devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler 

içinde geçerlidir. 

-Üniversitelerin Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner

Fakültelerinden mezun olmak,

-Anatomide Yüksek Lisans yapmış olmak,

- Haftada en az iki gün devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde 

geçerlidir. 

Fizyoloji Sayısal 4 1 5 2 

-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile

Veteriner, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri

Fakülteleri mezunu olmak,

-Haftada 2 tam gün devam zorunluluğu

bulunmaktadır.

-Bir kurumda çalışan adaylar lisansüstü eğitim

süreleri boyunca hafta içi 2 tam gün izinli

olacaklarını taahhüt eden ıslak imzalı kurumsal

belgeyi kayıt sırasında sunacaklardır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler 

içinde geçerlidir. 

-Tıp Fakültesi mezunu olmak ya da Yüksek Lisansını Tıp

Fizyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

-Haftada 2 tam gün devam zorunluluğu bulunmaktadır.

-Bir kurumda çalışan adaylar lisansüstü eğitim süreleri

boyunca hafta içi 2 tam gün izinli olacaklarını taahhüt eden

ıslak imzalı kurumsal belgeyi kayıt sırasında sunacaklardır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde 

geçerlidir. 

Halk Sağlığı Sayısal 3 1 

-Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık

Yüksekokulu (4 Yıllık) lisans mezunu olmak ve

herhangi bir alanda ‘‘Dr. Öğr. Üyesi’’ unvanından

daha yüksek bir akademik unvana sahip olmamak.

-Talep edilen öğrenci sayısının 3 (Üç) katı kadar

öğrenci değerlendirmeye alınacaktır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler 

içinde geçerlidir. 

- 

İmmünoloji Sayısal 1 - 

-Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyoloji, 

Biyoteknoloji veya İmmünoloji lisans mezunu 

olmak 

-Haftada 2 gün tam zamanlı çalışmak,



Tıbbi Biyokimya Sayısal 2 1 - - 

4 yıllık Sağılık Bilimleri alanında lisans mezunu 

olmak, 

Tıbbi Biyoloji Sayısal 2 1 3 1 

-Üniversitelerin Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği

Fakülteleri veya Fen ve Eğitim Fakültesi Biyoloji,

Moleküler Biyoloji veya Biyoteknoloji bölümlerin- 

den mezun olmak,

Haftada en az 2 gün tam zamanlı olarak Anabilim

Dalı faaliyetlerine katılmak.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Tam zamanlı olup anabilim dalının eğitim-öğretim

ve araştırma faaliyetine katılmak,

-Üniversitelerin Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakülteleri

mezunları ile Fen Fakültesi Biyoloji, Biyoteknoloji veya

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü yüksek lisans mezun

olmak,

-Haftada en az 2 tam gün devam zorunluluğu bulunmaktadır.

-Bir kurumda çalışan adaylar lisansüstü eğitim süreleri

boyunca hafta içi 2 tam gün izinli olacaklarını taahhüt eden

ıslak imzalı kurumsal belgeyi kayıt sırasında sunacaklardır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Tam zamanlı olup anabilim dalının eğitim-öğretim ve

araştırma faaliyetine katılmak,

Tıp ve Veteriner Fakülteleri mezunları ile Biyoloji,

Biyoteknoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü

yüksek lisans mezunu olmak,

Tıbbi Farmakoloji Sayısal 1 - - - 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik 

Bölümü mezunu, Eczacılık Fakültesi mezunu 

olmak. 

- Haftada 3 tam gün devam zorunluluğu.

-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik

Bölümü mezunları yüksek lisans eğitimine

başlamadan önce 1 (bir) yıl süreyle Bilimsel

Hazırlık Eğitimi alır.

-



Sinir Bilimleri Sayısal - - 5 2 

-Tıp Fakülteleri mezun olmak,

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim, Anatomi, Histoloji ve

Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji, Biyofizik, Tıbbi

Farmakoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji, Çocuk ve Ergen

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dallarında lisansüstü program mezunları olmak,

- Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji veya Moleküler

Biyoloji ve Genetik AD Lisansüstü programları mezunları

- Sosyal Bilimler veya Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikoloji,

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji lisansüstü

mezunu olmak,

-Haftada 2 tam gün devam zorunluluğu bulunmaktadır.

-Bir kurumda çalışan adaylar lisansüstü eğitim süreleri

boyunca hafta içi 2 tam gün izinli olacaklarını taahhüt eden

ıslak imzalı kurumsal belgeyi kayıt sırasında sunacaklardır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde 

geçerlidir. 

Tıbbi Mikrobiyoloji Sayısal 2 1 1 - 

- Veteriner, Eczacılık veya Fen Fakültesi Biyoloji 

Lisans mezunu olmak. 

- Haftada bir (1) gün bölümde çalışma şartı aranır.

-Tıp Fakültesi mezunu olmak.

- Haftada bir (1) gün bölümde çalışma şartı aranır.

Radyasyon Onkolojisi 

Tıbbi Radyasyon 

Fiziği 

Sayısal 1 - - - 

-4 yıllık eğitim veren Fizik Bölümü veya Fizik 

Mühendisliği bölümü gibi bir Yükseköğrenim 

programından mezun olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



ANABİLİM DALI 
ALES PUAN 

TÜRÜ 
YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖZEL ŞARTLAR 

T.C. Y.Uyr. T.C. Y.Uyr. Y Ü K S E K L İ S A N S D O K T O R A 

Beslenme ve Diyetetik Tezli 

Yüksek Lisans 
Sayısal 12 4 - - 

-Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Tezli Yüksek Lisans 
Sayısal 6 2 - - 

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak,

-Haftada (3) üç gün yüksek lisans derslerine devam edecek olmak.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir.

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek 

Lisans 
EA 8+2* 3** - - 

-Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, İşletme veya İktisat Bölümü mezunu olmak.

*Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak,

** Kontenjanın %30

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir.

- 

Sağlık Yönetimi II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek Lisans 

ALES şartı 

yok 
30 10 - - 

-Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği Fakülteleri,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitimi,

Ebelik, Hemşirelik, Diyetisyenlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal

Hizmetler, Biyoloji Lisans Mezunları başvurabilir.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için:

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir.

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek 

Lisans 
EA 5 2 - - 

-Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olmak,

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖZEL ŞARTLAR 

T.C. Y.Uyr. T.C. Y.Uyr. Y Ü K S E K L İ S A N S D O K T O R A 



Hemşirelik Sayısal 4 1 

-Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları

Hemşireliği alanında ya da İç hastalıkları Hemşireliği

alanında yüksek Lisans yapmış olmak ve Hemşirelik

Anabilim Dalı Hemşirelikte Yönetim alanında yada

Hemşirelikte Yönetim alanında yüksek Lisans

yapmış olmak.

-Haftada en az 2 iş günü devam şartı aranır.

Doktora İçin Açılacak Öğrenci Kontenjanına; 

-İç Hastalıkları Hemşireliğine 2, Hemşirelikte

Yönetime 2 öğrenci alacaktır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler

içinde geçerlidir.

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği 
Sayısal 15 5 4 3 

-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans

mezunu olmak,

- Haftada en az 3 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu

öğrenciler içinde geçerlidir.

-Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve Kadın

Hastalıkları Hemşireliği alanında ya da Doğum ve

Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek

Lisans yapmış olmak,

- Haftada en az 2 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler

içinde geçerlidir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği 
Sayısal 4 1 2 1 

-Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu lisans

mezunu olmak,

- Haftada en az 3 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu

öğrenciler içinde geçerlidir.

-Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Hemşireliği alanında ya da Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek

Lisans yapmış olmak,

- Haftada en az 2 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler

içinde geçerlidir.

Halk Sağlığı Hemşireliği Sayısal 4 1 1 - 

-Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu lisans 

mezunu olmak, 

- Haftada en az 3 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu

öğrenciler içinde geçerlidir.

-Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği

alanında ya da Halk Sağlığı Hemşireliği alanında

yüksek lisans yapmış olmak,

- Haftada en az 2 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler 

içinde geçerlidir. 



Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği 
Sayısal 3 1 3 1 

-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans

mezunu olmak,

- Haftada en az 3 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu

öğrenciler içinde geçerlidir.

-Hemşirelik Anabilim Cerrahi Hastalıklar

Hemşireliği alanında ya da Cerrahi Hastalıklar

Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak,

- Haftada en az 2 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler

içinde geçerlidir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği 
Sayısal 4 1 2 1 

-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans 

mezunu olmak, 

- Haftada en az 3 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu

öğrenciler içinde geçerlidir.

-Hemşirelik Anabilim Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği alanında yadaRuh Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak,

- Haftada en az 2 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler

içinde geçerlidir.

Hemşirelik Esasları Sayısal 6 2 2 1 

-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans 

mezunu olmak, 

- Haftada en az 3 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu

öğrenciler içinde geçerlidir.

-Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Esasları

alanında yadaHemşirelik Esasları alanında yüksek

lisans yapmış olmak,

- Haftada en az 2 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

-Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler

içinde geçerlidir.

İç Hastalıkları Hemşireliği Sayısal 4 1 - - 

-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans

mezunu olmak,

- Haftada en az 3 iş günü devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu 

öğrenciler içinde geçerlidir. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLAR 

T.C. Y.Uyr.
DOKTORA 

Protetik Diş Tedavisi Sayısal 4 2 - 

-Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 

-Haftada en az 3 gün devam şartı aranır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için: 

Yukardaki özel şartlar yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir. 



YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI 
ALES P. 

TÜRÜ 

YÜKSEK LİSANS DOKTORA 

T.C T.C.

Tıbbi Biyoloji Sayısal 1 1 

Sinir Bilimleri Sayısal - 1 


