
T.C. 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

2016-2017 Eğitim - Öğretim II. Yarıyılı (Bahar)  Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları 
İLAN METNİ 

 

Fakülte/ 
Anabilim/ Bilim Dalı 

Yüksek 
Lisans 

Doktora 

Yabancı Uyruklu 
 

ÜNİP 
Yüksek 
Lisans 

ALES 
Puan Türü 

Açıklama 

Tezli 
Yüksek 
Lisans 

Doktora 

Diş Hekimliği 
Ortodonti - 1 - - - Sayısal Gazi Üniversitesi Ortak Doktora Programı 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi - 5 - - - Sayısal Gazi Üniversitesi Ortak Doktora Programı 

Periodontoloji - 3 - - - Sayısal Gazi Üniversitesi Ortak Doktora Programı 

Endodonti - 3 - 3 - Sayısal Gazi Üniversitesi Ortak Doktora Programı 

Restoratif Diş Tedavisi - 5 - - - Sayısal Gazi Üniversitesi Ortak Doktora Programı 

Tıp 

Farmakoloji 2* - - - - Sayısal 
* = Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık 
Yüksekokulu mezunu olmak. 

Tıbbi Biyoloji 1 - - - - Sayısal  

Veteriner 
Anatomi 1 1 - - - Sayısal  

Cerrahi 3** 3** - - - Sayısal ** = Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 
Parazitoloji 2 - - - - Sayısal  
Biyokimya 5 - - - - Sayısal  

Zootekni 2*** - - - - Sayısal 
***= Veteriner Fakültesi mezunu olmak veya Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü mezunu olmak. 

Mikrobiyoloji 1** - - - - Sayısal ** = Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 
Patoloji 3 - - - - Sayısal  
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 5 - - - - Sayısal  
Hayvan Besleme ve Bes. Hast. 3 - - - - Sayısal  
 
 

 

NOT: Başvurular  http://onkayit.yyu.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifre oluşturularak yapılacaktır. 
NOT: Başvuru işlemi bittikten sonra alınacak çıktı ile sınava girilecektir. 

Başvuru Tarihi 02-13 Ocak 2017 Kesin Kayıt Tarihleri 23-27 Ocak 2017 

Mülakat//Portfolyö incelemesi Sınav Tarihi 18 Ocak 2017 Yedek Kayıt Tarihleri 30 Ocak - 01 Şubat 2017 

Sınav Saati 10.00  

Sınav Yeri İlgili Anabilim Dalı 



 
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ( Mülakat Sınavında Başarılı Olanlar için ) 
 1- Başvuru Formu ve kısa özgeçmiş (Başvuru formu Enstitümüzden temin edilecektir). 
 2- 6 Adet Fotoğraf 
 3- Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi(Onaylı) 
 4- Transkript Aslı veya Fotokopisi (Bağlı olduğu Üniversiteden 100 lük not sistemine göre onaylanması aksi takdirde Yükseköğretim Kurulu 
     4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre hesaplanacaktır.) 
 5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sınav Sonuç Belgesi veya TUS Sonuç Belgesi  

 6- Yabancı Dil için YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen (ÜDS, KPDS, TOEFL gibi)  Sınav Sonuç Belgesi            
       (Doktora başvuruları için) 
  
Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul 
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünden en az 55 ALES 

puanına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES 
puanı aranmaz. Belirlenen asgari ALES puanından daha fazlası ve/veya yabancı dil puanı anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve 
Senatonun onayı ile başvuru ön koşulu olarak belirlenebilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda adayların, lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olması yeterlidir. 
(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; 
a) Adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda 

mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesine; diğer alanlarda ise mülakat sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
b) Başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30’u 

toplanarak hesaplanır. Ancak; ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla başvuru olan anabilim dallarında istenirse, mülakata alınacak adayların 
tespiti için önce yazılı sınavı yapılır. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve yazılı 
sınav notunun %30’u dikkate alınarak en yüksek puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür. 

c) Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. 
Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan 
dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü 
kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir. 

ç) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara bağlı anabilim/anasanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda ALES puanı 
aranmadığından giriş sınavı başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %50’si toplanarak 
hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sınavından en az 50 puan alması gerekir. 
Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilân edilen kontenjan 
dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü 
kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir. 



 
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul 
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları 

gerekir. 
b) Adaylar tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık 

Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan 
türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve 
başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

ç) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç 
kişilik jüri tarafından mülakat sınavına alınırlar. Sınav/portfolyö incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. 
(3) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde başarı notu; 
a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not 

ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır. 
b) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not 

ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır. 
c) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan 

alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora programında ilân edilen 
kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. 

ç) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 55 puan 
alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde 
öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. 

d) İlan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla başvuru olan anabilim dallarında istenirse, mülakata alınacak adayların tespiti için önce yazılı 
sınav yapılır. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınav 
notunun %30’u dikkate alınarak en yüksek puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür. 

e) Doktora giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir. 
(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 
(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 
puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’dan alınmış en az 55 
temel tıp puanına ya da ALES’in sayısal kısmından 55 standart puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına; 



diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 standart puanına sahip olmaları 
gerekir. Temel tıp puanı, TUS’da temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen 
standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra 
gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye 
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası 
standart sınavlar ve benzeri belgeler de değerlendirilebilir. 

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES/ Temel tıp puanı standart puanının 
%50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile mülakat yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %20’si 
toplanarak hesaplanır. 

b) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES/Temel tıp puanı standart puanının/diş 
hekimliğinde uzmanlık sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30’u 
toplanarak hesaplanır. 

c) Tıp fakültesi mezunu olmayanların, temel tıp bilimlerinde lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not 
ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES sayısal puan türünden en az 80 puana sahip olmaları gerekir. 

(7) Doktora programlarına başvurularda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü kurulunun kararıyla belirtilen asgari ALES ve yabancı dil 
puanından daha fazlası Senatonun onayı halinde ön koşul olarak belirlenebilir. 
 


