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SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 

 

 

 

ANABİLİM DALLARI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMLARI 

DOKTORA PROGRAMLARI 

 

 

 

ÖN KOŞULLAR 

Kontenjan 

ALES 

Asgari 

Puan 

YDS/ÜDS/

KPDS/ 

YÖKDİL 

asgari 

Puan 

Kontenjan 

ALES 

Asgari 

Puan 

YDS/ÜDS/

KPDS/ 

YÖKDİL 

asgari 

Puan  

 

Tıbbi Biyoloji  

5 

 

SAY 55 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Yüksek Lisans: Tıp Fakültesi, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü veya Mühendislik 

Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden 

mezun olmak. 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji 
 

5 

 

SAY 55 

 

40 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner 

Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu 

olmak 

 

Fizyoloji (Tıp) 

 

5 

 

SAY 55 

 

40 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi 

veya Biyoloji, Fizyoterapi, Hemşirelik lisans mezunu olmak 

 

Veteriner Mikrobiyoloji 

 

5 

 

SAY 55 

 

_ 

 

3 

 

SAY 55 

 

55 

Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner 

Fakülteleri mezunu veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 

mezunu olmak 

Doktora: Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri, Veteriner 

Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu 

olmak. 

 

Veteriner Farmakoloji ve 

Toksikoloji 

 

5 

 

SAY 55 

 

40 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları 
_ _ _ 3 SAY 55 55 Doktora: Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

 

Genetik (Veteriner) 
 

5 

 

SAY 55 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Yüksek Lisans: Tıp, Veteriner Fakülteleri mezunu, Fen/Fen-

Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik 

bölümü, Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu olmak. 

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

Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları 
1-Adayların lisans derecesine sahip olmaları, 

2-Transkript not ortalamasının yüz (100)  üzerinden en az Altmış (60)  veya eşdeğeri olması,  
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3-ALES sonuç belgesi, ALES sonuç belgesinin sayısal puan türü için en az Ellibeş (55) olması, 

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

5-Başvurular üniversitemiz web sayfasından (www.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- Tezli yüksek lisans mezunlarının transkript not ortalamasının yüz (100)  üzerinden en az 75 (yetmiş beş) olması, 

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

4-YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almak, 

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

6- Başvurular üniversitemiz web sayfasından (www.harran.edu.tr) internet üzerinden yapılacaktır.  

 

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 (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 3 yıl, 2014 Sonbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.) 

5- Yabancı dil şartı aranan programlar için yabancı dil belgesi, 

6-Askerlik durum belgesinin aslı (Ekim 2017 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge) 

7-Nüfus cüzdanın fotokopisi 

8- Vesikalık fotoğraf İki (2) adet 

 

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 3 yıl, 2014 Sonbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.) 

5-Yabancı dil belgesi 

6-Askerlik durum belgesinin aslı (Ekim 2017 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge) 

7-Nüfus cüzdanın fotokopisi  

8- Vesikalık fotoğraf İki (2) adet 

http://www.harran.edu.tr/
http://www.harran.edu.tr/
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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 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 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. 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ 
Başvuru Tarihleri 07-18 Ağustos 2017 

Sınav Yeri İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Bilim sınavı 05 Eylül 2017 Salı saat 10:00 

(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı başkanlığında hazır bulununuz.) 

Kazanan Adayların ilanı 06 Eylül 2017Çarşamba (Enstitümüzün web sitesinden ilan edilecektir.) 

 

 

Kesin Kayıt 

- Kazanan adayların kayıtları 07-08 Eylül 2017’deyapılacaktır. 

- Ders kayıtları 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 

-Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilan edilecektir.  

- Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Yeri Başvuru internet üzerinden www.harran.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

İletişim 0414 318 37 65-66 

 

 

 

KARAR 2017/09/02: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz anabilim dallarına alınacak yabancı uyruklu tezli yüksek lisans ve doktora 

öğrenci kontenjanlarının anabilim dalı başkanlıklarının teklif ve önerileri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekliyle kabulüne ve Üniversitemiz 

Senatosunda görüşülmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine; 
 

 

 

http://www.harran.edu.tr/
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SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 

 

 

ANABİLİM DALLARI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMLARI 

DOKTORA PROGRAMLARI 

 

 

 

ÖN KOŞULLAR 

Kontenjan 
YDS/ÜDS/KPDS/ 

YÖKDİL asgari Puan 
Kontenjan 

YDS/ÜDS/KP

DS/ YÖKDİL 

asgari Puan 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji 
 

3 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner 

Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu 

olmak 

 

Fizyoloji (Tıp) 

 

3 
_ _ _ 

Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi 

veya Biyoloji, Fizyoterapi, Hemşirelik lisans mezunu olmak 

 

 

Veteriner Mikrobiyoloji  

3 

 

_ 

 

3 

 

55 

Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner 

Fakülteleri mezunu veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 

mezunu olmak. 

Doktora : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri, Veteriner 

Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu 

olmak. 

Veteriner Farmakoloji ve 

Toksikoloji 

 

3 
_ _ _ 

Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları 
3 _ _ _ 

Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

 
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, 

4- Pasaportun Fotokopisi, 

5- Doktora başvurusu için, yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (YDS veya eşdeğeri bir sınavdan en 55 (elli beş) 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- Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8- Adaylar şahsen veya e-posta yoluyla başvurabilirler. 

 

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. 
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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 örneği, 

e) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi, 

f) Diploma denklik belgesi, (en geç 31 Mayıs 2018 e kadar getirilecek. Bu belge getirilmediği takdirde, öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.) 

g) Altı (6) adet vesikalık fotoğraf ( Son altı ay içerisinde çekilmiş) 

h) Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği “katkı payı ve öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Bilimsel Oryantasyon Program ücreti  

yüksek lisans için 3.000 TL, doktora için 6000 TL) 

i) Kayıtlar, ilan edilen tarihlerde şahsen veya noter vekaleti ile yapılır. 

 

Başvuru Tarihleri 07-18 Ağustos 2017 

Sınav Yeri İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Bilim sınavı 05 Eylül 2017 Salı saat 10:00 

(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı başkanlığında hazır bulununuz.) 

Kazanan Adayların ilanı 06 Eylül 2017Çarşamba (Enstitümüzün web sitesinden ilan edilecektir.) 

 

 

Kesin Kayıt 

- Kazanan adayların kayıtları 07-08 Eylül 2017’deyapılacaktır. 

- Ders kayıtları 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 

-Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilan edilecektir.  

- Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Yeri T.C. Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Osmanbey Kampüsü-Haliliye-Şanlıurfa 

İletişim 0414 318 37 65-66 

 


