SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI

ANABİLİM DALLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS
DOKTORA PROGRAMLARI
PROGRAMLARI
YDS/ÜDS/
YDS/ÜDS/
ALES
KPDS/
ALES
KPDS/
Kontenjan Asgari
YÖKDİL Kontenjan Asgari
YÖKDİL
Puan
asgari
Puan
asgari
Puan
Puan

Kalp Damar Cerrahisi
(Perfüzyon Teknolojisi)

6

SAY 55

Biyofizik

3

SAY 55

Veteriner Mikrobiyoloji

-

SAY 55

Veteriner Doğum ve
Jinekoloji

3

SAY 55

Veteriner Farmakoloji ve
Toksikoloji

3

SAY 55

_

3

SAY 55

55

_

_

_

_

_
_
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SAY 55

55

_

_

_

_

_

_

_

ÖN KOŞULLAR

Yüksek Lisans: Sağlık Bilimleri alanı veya Biyoloji lisans mezunu
olmak
Doktora: Perfüzyon Teknolojisi, Biyokimya, Biyoloji alanlarından
birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisans: Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği,
biyoloji veya biyoloji öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak.
Doktora: Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi
mezunu olmak.

*Yukarıdaki tabloda belirtilen Başvuru Şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları
1-Adayların lisans derecesine sahip olmaları,
2-ALES sonuç belgesi, ALES sonuç belgesinin sayısal puan türü için en az Ellibeş (55) olması,
3-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi,
4-Başvurular enstitümüz web sayfasından (http://saglikbilens.harran.edu.tr/) internet üzerinden yapılacaktır.

Doktora Kabul Koşulları
1-Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olmaları,
2-ALES sonuç belgesi, ALES sonuç belgesinin sayısal puan türü için en az 55 (Elli beş) olması,
3-YDS’den ve YOKDİL’den en az 55 puan ( son beş yıl için) veya ÜAK tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan (son iki yıl için) eşdeğer puan almak,
4-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi,
5- Başvurular enstitümüz web sayfasından (http://saglikbilens.harran.edu.tr/) internet üzerinden yapılacaktır.
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Tezli Yüksek Lisans Aday Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1-Başvuru Formu (web sayfamızdan indirilip doldurulacak.)
2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti
3-Lisans Transkripti (not döküm) belgesinin onaylı sureti
4-ALES sonuç belgesi (Son beş yıl, 2014 İlkbahar ve sonrası geçerlidir )
5- Yabancı dil şartı aranan programlar için yabancı dil belgesi,
6-Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi ( e- devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7-Nüfus cüzdanın fotokopisi

Doktora Aday Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1-Başvuru Formu (web sayfamızdan indirilip doldurulacak.)
2-Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti
3-Transkript (not döküm) belgesinin onaylı sureti (100’lük sisteme göre belgesi bulunmayan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük
sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
4-ALES sonuç belgesi (Son beş yıl, 2014 İlkbahar ve sonrası geçerlidir)
5-Yabancı dil belgesi
6-Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7-Nüfus cüzdanın fotokopisi

Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sınavından alınan notun
%20'si (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) ile YDS’den, YOKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan
puanın %10'unun toplamının en az 60 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak
değerlendirilir. Ancak adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60’dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Bu
hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen
kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilirler.

Doktora Değerlendirme: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u, tezli yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Tıp, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25'i, ALES puanının %50'si ve bilim sınavı sonucunun %25'i alınarak doktora programına
giriş puanı hesaplanır. Ancak, adayın bilim sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı notları
hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilirler.
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TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ
Başvuru Tarihleri
Sınav Yeri
Bilim sınavı
(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında hazır
bulununuz.)
Kazanan Adayların İlanı
(Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.)
Kesin Kayıt Tarihleri
(Kayıtta istenilen diğer belgeler, web sayfamızda
ilan edilecektir. Ayrıca adaylara herhangi bir
tebligat yapılmayacaktır. )
Kayıt yapılmayıp boş kalan kontenjanların
ilanı ve kesin kayıt tarihi
Ders Kayıtları

07.01.2019- 14.01.2019
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

İletişim

0414 318 37 65-66

Başvuru Adresi

http://sagbilens.harran.edu.tr/

17.01.2019 Perşembe saat:10:00

21.01.2019
22-24 Ocak 2019

25 Ocak 2018
28 Ocak 2019 -01 Şubat 2019

SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YABANCI UYRUKLU TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI
TEZLİ
YÜKSEK
PROGRAMLARI

ANABİLİM DALLARI

LİSANS

YDS/ÜDS/KPDS/
Kontenjan
YÖKDİL asgari Puan

DOKTORA PROGRAMLARI

Kontenjan

YDS/ÜDS/
KPDS/
YÖKDİL
asgari Puan

Kalp Damar Cerrahisi
(Perfüzyon Teknolojisi)

3

_

_

_

Biyofizik

3

_

_

_

Veteriner Mikrobiyoloji
Veteriner Farmakoloji ve
Toksikoloji

3

_

3

55

3

-

_

_

ÖN KOŞULLAR

Yüksek Lisans: Sağlık Bilimleri veya Biyoloji alanlarının birinden
lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisans: Fizik veya Biyoloji lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner
Fakülteleri veya Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak
Doktora: Veteriner Fakültesi veya Mikrobiyoloji yüksek lisans
mezunu olmak.
Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi
mezunu olmak.
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Başvuru için İstenen Belgeler;
1- Başvuru formu (web sayfamızdan indirilip doldurulacak)
2- Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının onaylı örneği,
3- Lisans ve/veya Yüksek Lisans not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği, (Transkriptler okunaklı ve 100’lük sistemde olacaktır.)
4- Pasaport fotokopisi veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin/Yabancı
tanıtma belgesinin fotokopisi,
5- Doktora yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, YDS’den en az 55 (elli beş) ya da Yükseköğretim yürütme
Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak,
6- Yurt içi ya da yurt dışı lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan doktorada yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.
7- Aşağıdaki adaylar, yurt dışı öğrenci kontenjanlarına başvuramazlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyruklular,
b) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/yüksek lisans öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
c) T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar,
d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle disiplin cezası alanlar.
8- Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
9- Şahsen başvuru yapma imkanı olmayan adaylar başvurularını e-posta ile yapabilirler.
Değerlendirme ;
Bilim sınavı yapılacaktır. Bilim sınavının mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav yapılabilir. Adayın yüksek lisans bilim sınavından başarılı sayılabilmesi için; lisans
başarı notunun %60’ı ile bilim sınav notunun %40’ı toplanır. Bu toplamın ve bilim sınavı notunun en az 60 olması gerekir, bu şartı sağlayamayanlar başarısız sayılır.
Doktora bilim sınavından başarılı sayılabilmesi için; lisans başarı notunun %30’u, yüksek lisans başarı notunun % 30’u ve bilim sınav notunun %40’ı toplanır. Bu toplamın
ve Doktora bilim sınavı notunun en az 70 olması gerekir, bu şartı sağlayamayanlar başarısız sayılır. Adaylar, başarı notları kontenjan kadar büyükten küçüğe doğru
sıralanarak yüksek lisans veya doktora programına kabul edilirler. Kabulü kesinleşen öğrenciye Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylı kabul belgesi verilir.
Kesin Kayıt için İstenen Belgeler;
a) Lisans ya da yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği ve Türkiye Cumhuriyeti’nde veya
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinde yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
b) Lisans ya da yüksek lisans not durum belgesinin (transkript) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinde yeminli mütercimler
tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
c) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Pasaportun onaylı sureti veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin/Yabancı Tanıtma Belgesinin onaylı sureti,
e) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi veya ikametgah tezkeresi (Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklular için)
f) Altı (6) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
g) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
h) Türkçe yeterlik belgesinin aslı veya onaylı örneği, yeterlik belgesi bulunmayanlar hakkında bu yönergesinin 6. maddesinin ikinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
i) Üniversite tanıma yazısı (Yazı, Yükseköğretim Kurumu’na şahsen müracaat ile alınabilir. http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa)
j) Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği “katkı payı ve öğrenim ücreti”nin yatırıldığına dair banka dekontu, (Yüksek Lisans için 3000 TL. Doktora için 6000 TL)
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YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri

07.01.2019- 14.01.2019

Başvuruların Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilmesi/Sınav

17.01.2019 Perşembe saat:10:00

Değerlendirme/Sınav Sonuçlarının Web Sayfasından İlanı

18.01.2018

Kabul Mektuplarının Gönderilmesi

18.01.2018

Kesin Kayıt Tarihleri

22-24 Ocak 2019

Yedek Listedeki adayların Kayıtları

Kabul mektubu gönderilecektir.

Ders Kayıtları

28 Ocak 2019 -01 Şubat 2019

Başvuru Yeri
İletişim

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0414 318 37 65-66

Web /e-posta

sagbilens@harran.edu.tr
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