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  KONTENJANLAR 

Anabilim Dalları Kontenjan 

 

Aranılan Şartlar 

Anatomi (Yüksek Lisans) 2 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fen 

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 

Biyoloji Öğretmenliği, Moleküler 

Biyoloji, Hemşirelik Bölümü ve Tıbbi 

Biyolog yetiştiren yüksekokul mezunu 

olanlar programa başvurabilirler. 

Not: Kazanan adaylara gerekli 

görüldüğü takdirde 1 (bir) yıl süreli 

bilimsel hazırlık programı 

uygulanacaktır. 

Anatomi (Doktora)* 
2+2 

(TUS+ALES) 

Doktora programına başvuracak 

adayların en az on yarıyıl eğitim veren 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 

Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi 

mezunu veya Anatomi yüksek lisans  

mezunu olması gerekmektedir. 

. 

Biyoistatistik ve Tıbbi 

Bilişim(Yüksek Lisans) 
4 

Tıp Fakültesi veya Fen / Fen-Edebiyat 

Fakültesi İstatistik Bölümü mezunu 

olmak. 

 

Not: Kazanan adaylardan İstatistik 

lisans diploması olmayanlara bir yıl 

süreli bilimsel hazırlık programı 

uygulanır. 



 

 

 

 

 

       Biyokimya(Yüksek Lisans)   

 

 

 

 

 

3 

1) En az dört (4) yıllık lisans eğitimi 

görmüş (Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş 

Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-

Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü, 

Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü Mezunları) adaylar  

başvurabilirler. 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği  (Yüksek Lisans) 

3 
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu 

olanlar programa başvurabilirler 

 

Doğal, Bitkisel ve Kozmetik 

Ürünler (Doktora) 

10 

Doktora programına başvuracak 

adayların en az on yarıyıl eğitim veren 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 

Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi 

mezunu veya Anabilim Dalımızla ilişkili 

alanlardan birinden yüksek lisans 

mezunu olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyoloji (Yüksek Lisans) 

3 

Yüksek lisans programına başvuracak 

adayların en az dört (4) yıllık lisans 

eğitimi görmüş Tıp, Veterinerlik, Diş 

Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-

Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji 

Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Tıbbi Biyolog yetiştiren Yüksekokullar, 

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek 

Okulları, Sağlık Yüksekokulu ile 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Mezunu olmak. 

Not: Kazanan adaylara gerekli 

görüldüğü takdirde 1 (bir) yıl süreli 

bilimsel hazırlık programı 

uygulanacaktır.  

 

 

 

Halk Sağlığı (Yüksek Lisans) 

 

 

 

3 

Tıp, veteriner, diş hekimliği veya 

eczacılık fakültesi, hemşirelik, ebelik, 

sosyal hizmetler, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon, biyoloji, sosyoloji, 

beslenme bölümü başta olmak üzere 

halk sağlığının multidisipliner yapısına 

uygun bir lisans diplomasına sahip 

olmak. 



 

* Tıp Fakültesi Mezunları ALES yerine 50 puandan az olmamak koşulu ile TUS  puanı kullanarak 

da kayıt yaptırabilirler. TUS puanının hesaplanmasında, TUS’ta temel tıp bölümler Test -1 

bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik  tıp bilimleri testinden elde edilen standart 

puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik (Yüksek Lisans) 

 

15 

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu 

olanlar programa başvurabilirler. 

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji  

(Yüksek Lisans) 

 

 

 

 

 

3 

En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi 

görmüş Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, 

Eczacılık Fakülteleri, Fen Edebiyat 

Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi 

Biyolog yetiştiren Yüksekokullar, 

Sağlık Yüksekokulları,  Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Yüksekokulları, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü   

mezunu olanlar programa 

başvurabilirler. 
 

 

Klinik Psikoloji (Doktora) 

 

 

3 

Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim 

Dalında Klinik Psikoloji Yüksek lisansı 

yapmış olmak. 



 

Adaylarda Aranacak Şartlar 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA 

 

1. Mezuniyet Koşulu 

 

Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmak;  

Doktora programlarına başvuracak adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına 

sahip olmak. Yurtdışı diplomalarda Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesi 

gereklidir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not 

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekmektedir. 

 

2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu 

 

Yüksek Lisans programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi 

Giriş Sınavından (ALES) elde edilen puanın başvurduğu programın türünden en az 55 olması 

gerekir. Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran adayların Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türü dikkate alınacaktır. 

Doktora programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş 

Sınavından (ALES) elde edilen puanın başvurduğu programın türünde en az 55; lisans 

diplomasıyla doktora programına başvuranlar için en az 80 olması gerekir.   

 

3. Yabancı Dil Koşulu (İngilizce) 

 

Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil koşulu aranmamaktadır. 

Doktora programları için YÖKDİL, YDS, e-YDS veya diğer eş değer yabancı dil sınavlarının 

birinden en az 55 puan almış olmak gerekir. Yabancı Dil Belgeleri 5 (beş) yıl,   TOEFL sınav 

sonucu 2 yıl süre ile geçerlidir. 

 

4. Sınavların Değerlendirilmesi 

 

Yüksek Lisans 

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden 

ifade edilen bilim sınavı sonucu %20, lisans not ortalaması %10, mülakat değerlendirme 

sonucu %20 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun en az 

100 üzerinden 55 olması gerekir. 

 

Doktora 

Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %50, bilim sınavı sonucu 

%30, 100 üzerinden ifade edilen yüksek lisans, yoksa lisans not ortalaması %10 ve mülakat 

değerlendirme sonucu %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme 

sonucunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 

 



 

 

NOT- 1: Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ nün ilgili 

Anabilim Dalları tarafından yapılacak olan Bilim ve Mülakat Sınavı’ na girmedikleri takdirde 

başarısız olarak değerlendirilecektir.  

 

NOT- 2: ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için, adayların Bilim ve 

Mülakat Sınavına gelirken diploma, transkript, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Belgesi 

(Tüm Doktora programlarına başvuru yapacak adaylar için), başvuru formu ve sınav giriş 

belgesini sınav jürisine ibraz etmek zorundadırlar.  

 

NOT- 3: Adaylar sadece bir Anabilim Dalına başvuru yapabilirler. Süresi içinde 

yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

NOT- 4: Başvuru esnasında sisteme not ortalaması girişleri transkriptte tanımlı 100’lük 

sisteme göre yapılmalıdır. Transkriptte 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı 

takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır (4.00’lük sisteme göre yapılan not 

ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 

100’lük sisteme dönüştürülecektir).  

 

 

5. Başvuru için gerekli belgeler 

a-Başvurular online yapılacaktır.  

b- Online başvuru esnasında yanlış beyanda bulunan adayların kesin kaydı 

yapılmayacaktır. 

c- Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması 

veya çıkış belgesi, doktoraya başvurular için lisans ve yüksek lisans belgesi, 

d- Yüksek Lisans adaylarının lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin başarı not dökümünü, 

Doktora adaylarından ise yüksek lisans ve lisans not dökümü belgesinin (transkript)  mezun 

olduğu üniversiteden alınmış onaylı kopyası, 

e- ALES sonuç belgesi, 

f- Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgesi (Doktora programları için), 

g- Başvuru formu ve sınav giriş belgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Kesin Kayıt için gerekli belgeler 

 

a- Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması 

veya geçici mezuniyet belgesi, doktoraya başvurular için lisans ve yüksek lisans diplomaları 

veya geçici mezuniyet belgeleri aslı veya onaylı örneği  

b- Yüksek Lisans programına başvuranlar için lisans transkripti,  Doktora programına 

başvuranlar için lisans ve yüksek lisans transkriptleri aslı veya onaylı örneği   

c- ALES sonuç belgesi, 

d-Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgesi (Doktora Programlarına Başvuran adaylar için) 

e- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi , 

f- Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6), 

g- Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

h- İkametgah Belgesi ve Adli Sicil Kaydı 

ı- 12 TL değerinde posta pulu 

 

8. Başvuru Tarihleri 

 

Başvurular 07 Eylül 2020 -11 Eylül 2020 tarihler arasındadır. Başvurular online yapılacaktır.  

Online başvuru esnasında yanlış beyanda bulunan adayların kesin kaydı yapılmayacaktır. 

 

9. Sınav Tarihi 

 

Lisansüstü Öğretim Bilim Sınavı: (Akademik Takvime göre) 16 Eylül 2020 Çarşamba günü 

Konuralp Yerleşkesinde yapılacaktır. Bilgi için Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne 0380 

542 11 30 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

 


