
T.C. 

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan  Anabilim Dalları'na 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılında Tezli/Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. 

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına BaĢvuru KoĢulları: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği dikkate alınacaktır. 

Tezli Yüksek Lisans 

programlarına 

baĢvuru koĢulları 

 

  

Bir lisans diplomasına veya 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. 

 ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.  

Adayın, başvurulan lisansüstü programın sayısal puan türünde 2013 Sonbahar Dönemi veya sonrası Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 ve üzeri bir puan almış olması 

gerekmektedir. 

Yüksek Lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak ilgili enstitü anabilim dalı yabancı dil 

puanı şartı isteyebilir. 

Doktora 

programına baĢvuru 

koĢulları 

 

 

 

 

Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 2013 

Sonbahar Dönemi veya sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 

ve üzeri bir puan almış olması gerekir. 

 

Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları 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 55 ALES puanına sahip olması gerekir. 

 

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. 

KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDĠL ile e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 

(beĢ) yıldır. 

Doktora programına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu adayların anadilleri dışında İngilizce, 

Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve Arapça dillerinden herhangi 

birinden YDS’den (ÜDS,KPDS,YÖKDİL) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.  

Eşdeğerlilikler için: 

http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html 

http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html


  

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

ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavından alınmıĢ temel tıp puanına 

veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 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 en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

Tezsiz Yüksek 

Lisans 

programlarına 

baĢvuru koĢulları 

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

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

Kesin kayıtta, öğrenci sayısı 20 (yirmi) den az ise, ilgili Anabilim Dalına o dönem öğrenci kabul edilmez.  

Yüksek Lisans ve 

Doktora 

Programlarına 

BaĢvuru ġekli 

 

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

Online başvurular 30 Temmuz-03 Ağustos 2018 tarihleri arasında 

https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.  

Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından 

taratılarak online başvuru sistemine yüklenecektir.  

 

 

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.  

Online BaĢvuruda 

Yüklenmesi 

Gereken Belgeler:  

 

 

 BaĢvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:  
1 Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi 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. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkripti 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) 

BaĢvuru Takvimi 

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Ġçin: 

Ġlana Ġnternet Üzerinden BaĢvuru tarihi :  30 Temmuz-03 Ağustos 2018 

Sınava girmeye hak kazananların ilanı:    08 Ağustos 2018 

Yazılı bilim sınav tarihi ve yeri:            04 Eylül 2018 İlgili Anabilim Dalı Başk. saat:10.00 

Sonuçların ilanı:    05 Eylül 2018 Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir 

Kesin Kayıt Tarihi:            10-11 Eylül 2018 

Yedek Aday listelerinin ilanı:               12 Eylül 2018 

Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi:   13 Eylül 2018 

2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Dönemi Ders BaĢlangıcı:   24 Eylül 2018 

II.ÖğretimTezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Ġçin: 

Ġlana Ġnternet Üzerinden BaĢvuru tarihi :  16-20 Temmuz 2018 

Kesin Kayıt Tarihi:            23-24 Temmuz 2018 

Hatırlatma 

  

-Tezsiz Yüksek Lisans programına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, öğrenim ücretini dönem başları ödenmek 

kaydıyla 3 dönemde ödeyebilir. (Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti üç taksit (1.500x3)  halinde ve toplam ücret 

4500 (dört bin beşyüz) TL dir.) 

-Tezsiz Yüksek Lisans harç ücretlerini, kesin kayıt hakkı kazanan öğrencimiz, öğrenci numarasını vererek Vakıflar 

Bankası’nın ilgili şubesine yatıracaktır. 

 

 

https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx


 

Sınavın 

Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

Tezli Yüksek Lisansa girişte başarı durumu; ALES puanının % 60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not 

ortalamasının % 20’si ve yazılı bilim sınav notunun % 20’sinin toplamının alınmasıyla, öğrencinin baĢarı 

puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan baĢlanarak 

sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.  

Tezli Yüksek Lisansta yabancı dil şartı aranılan durumda; ALES puanının % 60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not 

ortalamasının % 20’si, yabancı dil sınavının % 10’u ve yazılı bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla, sınav 

notunun %10’unun toplamının alınmasıyla, öğrencinin başarı puanı tespit edilir. 

Tezsiz Yüksek Lisansa girişte başarı durumu; ALES şartı aranan durumlarda ALES puanının % 70’i ve lisans not 

ortalamasının % 30’u alınır. ALES şartı aranmayan durumda; Lisans not ortalamasına göre değerlendirme 

sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjan dahilinde adaylar yerleştirilir. 

Doktora programlarına giriĢte baĢarı durumu; ALES puanının % 60’ı, Yüksek Lisans ağırlıklı mezuniyet 

not ortalamasının % 20’si ve yazılı bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla, sınav notunun % 

20’sinin toplamının alınmasıyla öğrencinin baĢarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 

puan alan adaylar, en yüksek puandan baĢlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde öğrenci alınır. 

Önemli 

Hatırlatmalar: 

 

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

sistemde mezun olan öğrencilerin mezuniyet ağırlık not ortalaması Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih 

ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu”na göre hesaplanacaktır.  

Başka bir üniversitede Öğretim Görevlisi, Okutman veya Uzman kadrosunda bulunan adayların başvuru için 

çalıştıkları kurumlarından diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair onay belgesi getirmeleri 

gerekmektedir. 

Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar başvuramazlar. 

- Aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Daha önce bir Lisansüstü 

programda kaydı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirmek şartıyla kayıt yaptırabilirler. 

  

Yazılı bilim sınavından 50 ve üzeri puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ön kayıt için teslim edilmesi gereken belgeler asıl nüshalarına bakılarak fotokopileri teyit edildikten sonra teslim 

alınacaktır. 

Online Başvuru Sistemine yüklenecek belge ve evrakların asıllarından 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 Üniversitesi'ne 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 İlgili Anabilim Dallarından edinebilirsiniz. 

Enstitümüzde veya başka bir enstitüde lisansüstü öğrenim gören veya kayıtlı olan öğrenciler başvuru      

yapamazlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Uyruklu 

 

Yabancı uyruklu öğrenciler online başvuru yapmayıp, belgeleri ile birlikte doğrudan Enstitümüze 30 Temmuz -03 

Ağustos tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunan öğrenciler 03 Eylül 2018 tarihinde ilgili 

anabilim dalında değerlendirilmeye katılmak üzere bulunmaları gerekmektedir. 

 

Özgeçmiş 

Ön kayıt başvuru dilekçesi 

Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile 

tercümesi ile birlikte Denklik Belgesi yâda Okul Tanıma Belgesi Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek 

Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümeleri ile birlikte Denklik Belgesi yâda 

Okul Tanıma Belgesi  



Adaylar 

 

 

 

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

Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi. 

 

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 

 

İki adet vesikalık fotoğraf . 

İkametgâh 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 70 puan alan 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 öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, 

Rusça, Çince, Japonca ve Farsçanın birinden en az 55 Yabancı Dil Sınavı puanı veya Üniversitelerarası Kurulca 

kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir. 

 

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: 

http://www.konya.edu.tr/sağlıkbilimlerenstitusu/sayfa/2777  

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

bulunarak düzeltme isteyebilirler. 15 Ağustos Çarşamba 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 ĠletiĢim Bilgileri 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 4.Kat 42080, 

Meram / Konya Tel: 0332 223 7954 -7955 Faks: 0332 223 79 52 

 

 

.



TIP FAKÜLTESĠ PROGRAMLARI 

ANABĠLĠM DALI 

 
YÜKSEK LĠSANS  DOKTORA ÖZEL ġARTLAR 

ALES P. 

TÜRÜ 

T.C. Y.Uyr. T.C. Y.Uyr. 

 
 

    Y Ü K S E K  L Ġ S A N S D O K T O R A 

Anatomi Sayısal 6 2 4 2 

-Haftada 2 tam gün devam zorunluluğu  

-Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,   

Biyoloji, Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak. 

 

 

-Haftada 2 tam gün devam zorunluluğu  

-Üniversitelerin Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 

Fakültelerinden mezun olmak 

-Anatomide Yüksek Lisans yapmış olmak. 

 

 

 Biyofizik Sayısal 1 - - - 

Üniversitelerin Fizik, Biyoloji, Tıp, 

Elektrik-Elektronik, Biyomedikal Mühendisliği 

Bölüm veya Fakültelerinden mezun olmak. 

 

- 

Çocuk Sağlığı ve 

Hast.İmmünoloji 

Yüksek Lisans  

Sayısal 2  
 

 

-Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Lisans mezunu olmak. 

-Haftada 3 gün devam zorunluluğu 

 

Fizyoloji Sayısal 3 - 3 - 

-Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi 

Biyoloji , Fen Bilgisi Öğretmenliği,Veteriner, Diş 

Hekimliği,Sağlık Bilimleri Fakülteleri veya Sağlık 

Yüksek Okulu (4 yıllık) mezunu olmak 

-Tıp Fakültesi mezunu olmak yada Yüksek Lisansını 

Fizyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. 

Halk Sağlığı  Sayısal 8 - - - 

 

-Üniversitelerin Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri  

Fakültesi, Hemşirelik  Bölümü, Sağlık Yüksek 

Okulu Lisans mezunu olmak ve herhangi bir alanda 

“Dr.Öğr.Üyesi” unvanından daha yüksek bir unvana 

sahip olmamak. 

- 

Histoloji ve 

Embriyoloji 
Sayısal 2 - 1 - 

-Üniversitelerin Biyoloji Böl.mezun olmak 

Haftada 2 tam gün devam zorunluluğu 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisan 

yapmış olmak 

Radyasyon Onkolojisi 

Tıbbi Radyasyon 

Fiziği YL   

Sayısal 2 - - - 

-4 yıllık eğitim veren Fizik Böl., Fizik Mühendisliği 

Biyomedikal Müh. Vb. bir Yükseköğrenim 

programından mezun olmak. 

- 



 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ PROGRAMLARI 

Tıbbi Biyokimya Sayısal 12 2 13 - 

- Üniversitelerin Fen Fakültesi Kimya , Biyoloji 

Bölümlerinden,  Eczacılık Fak., Veteriner Fak. 

veya Beslenme ve Diyetetik Böl.mezunu olmak. 

-Tıp Fakültesi mezunu olmak veya yüksek lisansını Tıbbi 

Biyokimyada yapmış olmak. 

Tıbbi Biyoloji Sayısal 1  
 

 

-Haftada en az 2 gün Anabilim Dalı Akademik    

faaliyetlerine katılmak. 

Üniversitelerin Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği 

Fakülteleri veya Fen ve Eğitim Fakültesi Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji veya Biyoteknoloji bölümlerin- 

den mezun olmak. 

 

 

 

Tıbbi Farmakoloji Sayısal 8  
 

 

-Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu olmak. 

- Haftada 3 tam gün devam zorunluluğu. 

-Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik ve Ebelik Bölümü 

mezunları yüksek lisans eğitimine başlamadan önce 

1 (bir) yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Eğitimi alır. 

 

Tıbbi Genetik Sayısal 1  
 

 

İlgili üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, 

Genetik ,Biyoloji bölümlerinden mezun olmak. 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Sayısal 6 - - - 

-Haftada asgari 8 saat devam zorunludur. 

-Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner veya Fen 

Fakültelerinden mezun olmak. 

- 

Nöroloji Alzheimer 

YL 
Sayısal 6  

 
 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Sosyal 

Hizmet, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümlerinden birinden mezun olmak. 

 

 

ANABĠLĠM DALI 
ALES PUAN 

TÜRÜ 

YÜKSEK LĠSANS DOKTORA ÖZEL ġARTLAR 

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

Hemşirelik Sayısal  21 
   

Üniversitelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu 

Lisans prog. mezun olmak,  

- YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan 

 



 

 

 

 

 

YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI 

 

 
 

 

 

muadili bir puan alınması zorunlu olup, 

-Haftada 3 gün devam zorunluluğu.  

 

Sağlık Yönetimi II. 

Öğretim Tezsiz 

Yüksek Lisans 

ALES şartı 

yok 
30 - - - 

Tıp Fakültesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş 

Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, 

Sağlık Eğitimi, Ebelik, Hemşirelik, Diyetisyenlik, 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal 

Hizmetler, Biyoloji Lisans Mezunları.  

 

 

- 

Sağlık Yönetimi Tezli 

Yüksek Lisans  
EA 8 - - - 

-Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi veya İşletme veya 

İktisat Bölümü mezunu olmak. 

- YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından en az 40 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan 

muadili bir puan almış olmak. 

-Talep edilen öğrenci sayısının 4 (dört) katı kadar 

öğrenci değerlendirmeye alınacaktır. 

 

 

ANABĠLĠM DALI ALES P. TÜRÜ 
YÜKSEK LĠSANS DOKTORA 

T.C T.C. 

Fizyoloji   Sayısal  1 1 


