
2020-2021 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 

İLAN TAKVİMİ ve KONTENJANLARI 

Başvuru Tarihleri 07-17 Eylül 2020 (mesai bitimine kadar) 

Sınav Yeri İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Bilim Sınavı 

(Sınav saatinden bir saat önce, sınava girilecek ilgili Anabilim 

Dalı Başkanlığı’nda hazır bulunulur) 

 
22 Eylül 2020 Salı saat:10:00 

Kazanan Adayların İlanı 

(Enstitü web sayfasında ilan edilecektir) 

 
23 Eylül 2020 

Kesin Kayıt Tarihleri  

(Kayıtta istenilen diğer belgeler, web sayfamızda ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat 

yapılmayacaktır) 

 
23-24 Eylül 2020 (Mesai saatleri içinde) 

Ders Kayıtları 23-25 Eylül 2020 (Mesai saatleri içinde) 

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Kayıt Tarihleri   
25 Eylül 2020 (Mesai saatleri içinde) 

İletişim 0414 318 37 65-66 

Başvuru Adresi Başvurular online yapılacaktır. 

http://saglikbilens.harran.edu.tr 

 

 

 

YURTİÇİ LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI 

ANABİLİM 

DALI 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMLARI 
DOKTORA PROGRAMLARI  

ÖN KOŞULLAR 

Kontenjan ALES 

PUANI 

(Sayısal en 

az 55) 

YDS/ÜDS 

/KPDS/ 

YÖKDİL 

Asgari 

Puan 

Kontenjan ALES 

PUANI 

(Sayısal 

en az 

55) 

YDS/ÜDS 

/KPDS/ 

YÖKDİL 

PUANI 

(en az 55) 

Tıbbi Biyoloji 3 SAY 55 - - - - -Tıp Fakültesi Lisans,  
-Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Bölümü,  
-Mühendislik Bilimleri Fakültesi 

Genetik ve Biyomühendislik 

Bölümlerinden mezun olmak. 

Hemşirelik 22 SAY 55 40 - - - Hemşirelik Bölümü lisans 

mezunu olmak. 

http://saglikbilens.harran.edu.tr/


Veteriner 

Histoloji ve 

Embriyoloji  

3 SAY 55 - - - - -Veteriner Fakültesi, 
-Eczacılık, Fakültesi, 
-Diş Hekimliği Fakültesi, 
-Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

Bölümü,  
-Beden Eğitimi Fakültesi mezunu 

olmak 

Veteriner 

Doğum ve 

Jinekoloji 

3 SAY 55 - 3 SAY 55 55 Yüksek Lisans: Veteriner 

fakültesi mezunu olmak, 

Doktora: Veteriner Fakültesi 

mezunu olmak. 

Veteriner 

Mikrobiyoloji 
3 SAY 55 - 3 SAY 55 55 Yüksek Lisans: Veteriner 

Fakültesi mezunu olmak, 

Doktora: Veteriner Fakültesi 

mezunu olmak veya Sağlık 

Bilimleri alanında Yüksek Lisans 

yapmış olmak. 

Veteriner 

Cerrahi 
3 SAY 55 - - - - Veteriner Fakültesi mezunu 

olmak. 

Biyofizik 3 SAY 55 - - - - -Tıp Fakültesi Lisans,  

-Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi 

Fizik, Biyoloji, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, 

-Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 

-Fizik Mühendisliği, 

-Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, 

-Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, 

-Genetik ve Biyomühendislik, 

Biyomedikal Mühendisliği, 

-Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümlerinden mezun olmak. 

 

NOT: 

 1- Hemşirelik Anabilim Dalında; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim ve İç Hastalıkları Hemşireliği bilim dallarına başvuru 

alınacağından başvuran adaylar hangi bilim dalına başvurduklarına dair bir dilekçe yazıp, online başvuru 

sisteminde belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir. 

 2- Yukarıdaki tabloda belirtilen Başvuru Şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Tezli Yüksek Lisans 

1- Adayların lisans derecesine sahip olmaları, 

2- ALES sonuç belgesi (ALES sonuç belgesinin sayısal puan türü için en az 55 (elli beş) olması, 

3- Yabancı dil şartı isteyen programlar için yabancı dil belgesi,  

4- Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi, 

5- Başvurular enstitümüz web sayfası http://sagbilens.harran.edu.tr/ üzerinden online yapılacaktır. 

 

Doktora 

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 sayfası http://sagbilens.harran.edu.tr/ üzerinden yapılacaktır.  

 



 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

Tezli Yüksek Lisans 

1- Başvuru Formu (web sayfamızdan indirilip doldurulacak), 

2- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, 

3- Lisans Transkripti (not dökümü) belgesinin onaylı sureti,  

4- ALES (en az 55 puan) sonuç belgesi (Son beş yıl, 2016 ilkbahar ve sonrası geçerlidir), 

5- Yabancı dil şartı aranan programlar için yabancı dil belgesi (Başvurulacak program tarafından istenen puanın YDS 

sınavından veya ÜAK tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan alınmış olması), 

6- Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi (e- devlet çıktısı kabul edilecektir), 

7- Nüfus cüzdanın fotokopisi. 

 

Doktora 

1- Başvuru Formu (web sayfamızdan indirilip doldurulacak), 

2- Tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı suret (Lisans derecesi ile doktora programına 

başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması), 

3- Transkript (not dökümü) 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 (en az 55 puan) sonuç belgesi (Son beş yıl, 2016 ilkbahar ve sonrası geçerlidir). (Lisans derecesi ile doktora 

programına başvuracakların ALES sayısal puanı en az 80 olmalı) 

5- Yabancı dil belgesi (YDS sınavından 100 üzerinden en az 55 (elli beş) puan almış olma veya ÜAK tarafından kabul 

edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından bu puana muadil bir puan almış olmak), 

6- Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir), 

7- Nüfus cüzdanın fotokopisi. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Tezli Yüksek Lisans 

Adayların başvurusuna ilişkin başarı esasları, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı ve/veya 

sözlü sınav (mülakat) sonucunda yapılacak bilim sınavı notunun %20’si ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul 

tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10’unun toplamından oluşur. Adayın başarılı olması için 

hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 60 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya bilim sınavı 

notu 60’tan daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Yabancı dil şartı olmayan programlara başvuran, Yabancı dil puanı 

bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı, sıfır olarak değerlendirilir. 

 

Not: 4’lük notların 100’lük nota dönüşümünde YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.  

Doktora 

Adayın başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, (lisans derecesi ile başvuranlar için %25’i), 

tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yazılı ve/veya mülakat sonucunda yapılacak bilim sınavı notunun 

%25’inin toplamından oluşur. Adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 

70 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya bilim sınavı notu 70’ten daha düşük olanlar başarısız sayılırlar.  

 

Not: 4’lük notların 100’lük nota dönüşümünde YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 

 

 


