
T.C.  

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları 

İLAN METNİ 

Fakülte Anabilim Dalı Doktora Tezli 

Yüksek 

Lisans 

Tezsiz Yüksek 

Lisans 

Yabancı Uyruklu Öğrenci  

Doktora / Y. Lisans 

Toplam ALES Puan 

Türü 

Diş Hek. Ağız, Diş ve Çene Cer. 2 - - - 2 Sayısal 

Diş Hek. Ağız, Diş ve Çene Rady. 2 - - - 2 Sayısal 

Diş Hek. Endodonti 2 - - - 2 Sayısal 

Diş Hek. Protetik Diş Tedavisi 2 - - - 2 Sayısal 

Diş Hek. Restoratif Diş Tedavisi 2 - - - 2 Sayısal 

Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri - 3 - - 3 Sayısal 

Eczacılık Temel Eczacılık Bilimleri - 3 - - 3 Sayısal 

Tıp Histoloji ve Embriyoloji 1 1 - - 2 Sayısal 

Tıp Parazitoloji 2 1 - - 3 Sayısal 

Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji - 7 - - 7 Sayısal 

Veteriner Anatomi 2 2 - - 4 Sayısal 

Veteriner Bes. Hij. Ve Teknolojisi 3 3 - - 6 Sayısal 

Veteriner Biyokimya 2 5 - - 7 Sayısal 

Veteriner Cerrahi 2 2 - - 4 Sayısal 

Veteriner Dölerme ve Sun’i Tohumlama 5 7 - - 12 Sayısal 

Veteriner Hayvan Besl. Ve Beslenme Hast. 4 5 - - 9 Sayısal 

Veteriner İç Hastalıkları - 5 - - 5 Sayısal 

Veteriner Mikrobiyoloji 2 2 - - 4 Sayısal 

Veteriner Parazitoloji 2 6 - - 8 Sayısal 

Veteriner Patoloji - 3 - - 3 Sayısal 

Veteriner Zootekni - 4 - - 4 Sayısal 

 



Başvuru Tarihi 14.01.2014-28.01.2014      

Mülakat//Portfolyö incelemesi Sınav Tarihi 03.02.2014 

Sınav Saati 10.00 

Sınav Yeri İlgili Anabilim Dalı 

 

BAŞVURU VE BAŞVURU SONRASI İŞLEMLER 

1-http://onkayit.yyu.edu.tr adresine giriş yapılması 

2-YENİ ADAY KAYDI linkinden kullanıcı adı ve şifre oluşturulması 

3-ADAY ÖĞRENCİ GİRİŞİ linklerinde istenilen tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması 

4- BAŞVURU linkinden yapılan başvurudan sonra çıktı alınması 

5-Alınan çıktı ile kimlik/sürücü kartının sınav günü adayın yanında bulundurması 

6-Adayların 28.01.2014 tarihine kadar yukarıda belirtilen web adresi üzerinden başvurularını yapması gerekmektedir. 

7-03.02.2014 tarihinde yapılacak mülakat sınavından sonra kazanan öğrencilerin isim listesi http://onkayit.yyu.edu.tr adresinden ilan 

edilecektir. 

8-Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler; istenilen kesin kayıt belgelerini kayıt tarihi açıklandıktan sonra Enstitü Öğrenci İşlerine teslim 

edeceklerdir. 

9-ALES, Diploma Notu bilgilerini yanlış beyanda bulunan kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

 1- Başvuru Formu ve kısa özgeçmiş (Başvuru formu; web üzerinden yapılan başvuru sonrası alınan çıktı). 

 2- 6 Adet Fotoğraf 

 3- Diploma veya Çıkış Belgesi aslı veya onaylı bir nüshası 

 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, IELTS gibi)  Sınav Sonuç Belgesi   

     (Doktora başvuruları için) 

 7- Var ise yayınlarının listesi 

 

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına giriş sınavları 

MADDE 11 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak esaslar şunlardır: 



a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel 

sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi; diğer alanlarda ise mülakat sınavına alınırlar ve başarı notu 100 

tam puan üzerinden değerlendirilir. 

b) Tezli yüksek lisans giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yetenek 

sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans giriş sınavında ise başarı notu; lisans mezuniyet not 

ortalamasının (transkript) %70 ve varsa ALES sınav sonucu notunun %30’u dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte 

bilimsel değerlendirme sınavı yapılmaz. 

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 konservatuarlardan mezun olup, bu fakülte veya konservatuarlara bağlı anabilim/anasanat dallarında yüksek 

lisans yapmak için başvuran adaylarda ALES’e girmiş olma koşulu aranmadığı için, 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 bilim 

sınavından en az 50 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/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavları 

MADDE 12 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç 

kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi; diğer alanlarda ise mülakat sınavına 

alınırlar. Mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

b) 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. 

c) 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. 

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı notu; TUS veya ALES puanının %50’si ve lisans not 

ortalamasının % 20’si ile mülakat notunun % 30’u toplanarak hesaplanır. 

d) Sanatta yeterlik programlarına giriş sınavında, yüksek lisans derecesiyle başvuruda bulunan ve ALES’e girme koşulu aranan adayların sınav 

notlarının hesaplanmasında; 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. 

e) Lisans derecesiyle doğrudan sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının % 50’si 

ve lisans not ortalamasının % 20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun % 30’u toplanarak hesaplanır. 

f) Sanatta yeterlik programlarında ALES’e girme koşulu aranmayan adayların giriş sınavında başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile 

mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu adaylar, giriş sınavının mülakat/yetenek sınavı/portfolyö 

incelemesi sınavı aşamasında başarılı olabilmek için en az 70 puan almak zorundadır. 

g) Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın 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/sanatta yeterlik programında ilân edilen 

kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. 

ğ) Bütünleşik 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. 

h) Doktora/sanatta yeterlik giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir. 


