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SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2017 – 2018 EĞĠTĠM – ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
LĠSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI VE BAġVURU KOġULLARI

Sevgili Adaylar,
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim görmek üzere
yapacağınız başvurular aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle
gerçekleşmesi için ilan edilen başvuru koşullarını dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.
Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

I. ONLĠNE BAġVURU ĠġLEMLERĠ
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında kontenjan açılan ve aşağıda isimleri belirtilen programlara başvuru işlemleri
başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. “Online BaĢvuru” işlemine
başlamadan önce, aşağıda belirtilen kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle
okuyunuz.

II. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER, DEĞERLENDĠRME VE KABUL
BaĢvuru için gerekli belgeler:
mmm

1. BaĢvuru Formu; Online başvuru çıktısı.
2. ALES sonuç belgesi; Geçerlilik süresi 3 yıldır. *Yüksek Lisans/Doktora Programları için en az 55 puan şartı
aranmaktadır.
* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.
3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi; Geçerlilik süresi 5 yıldır. **Yüksek Lisans Programı, ***Doktora Programı için en az
55 puan şartı aranmaktadır.
** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.
*** Yabancı Uyruklu adaylar için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı için
belirtilen asgari puan alma şartı aranmamaktadır. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına
girebilmeleri için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavı için belirtilen
asgari puan (55) alma şartının sağlanması gerekir.
4. ULUTÖMER, YEE veya TÖMER Belgesi; Yabancı Uyruklu adaylardan Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi
(ULUTÖMER), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe
sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge.
5. Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programı için müracaat
edenlerden Tezli Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği. Yurtdışında lisans/yüksek lisans programını bitirmiş
adaylardan diploma veya mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya
resmi onaylı örneği.
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6. Transkript; *Mezuniyete esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren onaylı belge. (not dökümütranskript)
* Mezuniyet not ortalamasında; 4’lük sisteme göre en az 2,25
100’lük sisteme göre en az 59,16 puan şartı aranmaktadır.

Değerlendirme ve Kabul:

Program Adı
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora (T.C. Uyruklular)

ALES
Puanı

YDS
Puanı

Mezuniyet Not
Ortalaması

Bilimsel
Değerlendirme
ve/veya
Mülakat Puanı

% 50

-

% 20

% 30

-

-

% 50

% 50

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora (Yabancı Uyruklular)

 Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır.
 Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde aşağıda belirtilen sıralamaya dikkat edilir ve en
yüksek puanlı adaylardan başlanarak kontenjana göre yerleştirilirler.
Tezli Yüksek Lisans; ALES veya eşdeğeri sınav notu, lisans dersleri not ortalaması ve YDS puanı yüksek olanlar
tercih edilir.
Doktora; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması veya YDS puanı yüksek olanlar tercih
edilir.


Genel baĢarı notu;
Yüksek Lisans Programları için 65, Doktora Programları için 70 olup, bu puanların altında yer alan adaylar
başarısız sayılır (Yabancı uyruklular dâhildir).
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III. KONTENJANLAR ve ÖN KOġULLAR
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜNE 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim ve Bilim Dallarına Yüksek Lisans ve
Doktora Öğrencileri alınacaktır.

Tıp – Anatomi
Tıp - Biyoistatistik
Tıp - Fizyoloji

Tıp - Histoloji ve Embriyoloji

- Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji

T.C.

Y.U.

Yüksek Lisans

5

1

-Fen Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji-Genetik Bölümü Mezunu olmak.

Doktora

2

1

-Tıp-Anatomi’de Yüksek Lisans Yapmış veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Yüksek Lisans

3

1

-Ġstatistik Bölümü veya Tıp Fakültesi mezunu.

Yüksek Lisans

5

1

-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak.

Doktora

4

1

-Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Tıp Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yüksek Lisans

5

1

-Fen Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu olmak

Doktora

5

1

-Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak ya da Tıp Fakültelerinin Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalında açılan bir yüksek lisans programında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
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-Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak.
- Referans Mektubu (Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden bir referans mektubu getirilmesi
zorunludur.)

Yüksek Lisans

1

Tıp – Mikrobiyoloji – Mikrobiyoloji

Doktora

5

1

Tıp - Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

2

1

Yüksek Lisans

3

1

Doktora

3

1

Yüksek Lisans

7

1

Tıp – Tıp Tarihi ve Etik

Tıp – Tıbbi Farmakoloji

Ön KoĢullar

Programı
Mezuniyet

-Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
mezunu olmak.
-En az dört yıllık Sağlık Bilimleri alanında Yüksek Öğretim Programı Lisans mezunu veya
Biyoloji, Psikoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Felsefe, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Hukuk
Bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
-Adayın neden Tıp Tarihi ve Tıp Etiği alanında yüksek lisans eğitimi almak istediğini belirten bir
kompozisyon hazırlaması gerekmektedir.
-Tıp Tarihi ve Etik alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
- Adayın neden Tıp Tarihi ve Tıp Etiği alanında doktora eğitimi almak istediğini belirten bir
kompozisyon hazırlaması gerekmektedir.
-Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
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ALES YDS
Puanı Puanı

SAY
55

Yüksek Lisans için yabancı dil şartı aranmamaktadır.
Doktora için 55 yabancı dil puanı gerekmektedir.

Kontenjanlar
Anabilim / Bilim Dalı Adı

Not
Ort.

2,25
veya
59,16

Doktora

7

1

Yüksek Lisans

1

1

Doktora

2

1

Tıp - Ġmmünoloji

-Tıp Fakültesi mezunu olmak.
-Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak.
- Referans Mektubu (Lisans veya Yüksek Lisans yaptığı kurumdaki 2 (iki) öğretim üyesinden
referans mektubu getirilmesi zorunludur.)
-Ġmmünoloji, Moleküler Tıp, Tümör (Kanser) Ġmmünolojisi, Biyoloji veya moleküler Biyoloji ve
Genetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
- Referans Mektubu (Lisans veya Yüksek Lisans yaptığı kurumdaki 2 (iki) öğretim üyesinden
referans mektubu getirilmesi zorunludur.)

Yüksek Lisans

6

5

-Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler
Bölümü, Zooloji, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Sağlık Yüksek Okullarının Lisans Eğitimi veren Bölümleri, Beden Eğitimi ve Spor Okullarının Lisans Eğitimi
veren Bölümleri ve Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

Doktora

6

5

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Yüksek Lisans

2

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Doktora

8

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Yüksek Lisans

4

1

-Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

Doktora

4

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak veya Yüksek Lisans yapmış olmak. (Stres Metabolizması
konusunda tez yapmaya istekli olmak)

Veteriner - Doğum ve Jinekoloji

Doktora

9

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veteriner - Dölerme ve Suni Tohumlama

Doktora

12

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veteriner - Farmakoloji ve Toksikoloji

Yüksek Lisans

3

1

-Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Fen- Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
mezunu olmak.

Veteriner - Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları

Doktora

14

3

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Yüksek Lisans

4

4

Doktora

5

4

Veteriner – Ġç Hastalıkları

Doktora

3

-

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veteriner - Mikrobiyoloji

Doktora

8

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Yüksek Lisans

5

1

-Veteriner veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

Doktora

5

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veteriner - Anatomi

Veteriner - Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Veteriner – Biyokimya

Veteriner - Histoloji ve Embriyoloji

Veteriner - Parazitoloji

-Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Veteriner, Eczacılık, Diş Hekimliği
Fakültelerinden mezun olmak.
-Veteriner Fakültesi mezunu olmak veya Veteriner - Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında
Yüksek Lisans yapmış olmak.
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Doktora

8

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Yüksek Lisans

10

1

-Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
mezunu olmak.

Veteriner - Viroloji

Doktora

2

1

-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

SBF- Hemşirelik

Doktora

4

1

-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik veya
Sağlık Memurluğu Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak. Hemşirelik
-"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak.

Yüksek Lisans

66

23

Doktora

113

28

Veteriner - Zootekni

TOPLAM
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IV. TEZLĠ VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMINA BAġVURU KOġULLARI
Tezli Yüksek Lisans programlarına baĢvuruya iliĢkin esaslar Ģunlardır:
a) Adaylar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında
lisans derecesine sahip olmak zorundadır. Yurtdışında lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
b) Tezli yüksek lisansta adayların ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az
olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları koşulu aranır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile
Konservatuvarın enstitülerdeki yüksek lisans programlarında anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans
programlarına başvurularda ALES belgesi aranmaz.
c) En az 55 ALES puan şartını sağlayan, bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa
başlamak isteyen öğrencilerden mezuniyet tarihinden sonra en fazla bir yarıyıl ara vermek şartıyla başvuranlar için ALES
koşulu aranmaz.
ç) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.
d) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa hangi düzeyde yabancı dil bilgisi
gerektiği, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun
onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senatonun belirlediği puanı almak zorundadır.
e) Eğitim Bilimleri Enstitüsü için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğrenim görecek
öğrenciler, yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM yönetim kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar.
f) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm hükümler ikinci öğretim tezli yüksek lisans programları için de geçerlidir. Ġkinci öğretim
tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
g) Yabancı uyruklu adayların yukarıda belirtilen tüm koşullara uymaları ve Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi
(ULUTÖMER), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından
başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun
olanlar hariç)
Türkçe belgesi olmayan adayların ULUTÖMER tarafından yürütülen Türkçe kurslarına katılarak, yapılan sınavlarda C1
düzeyinde not almaları halinde lisansüstü eğitimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara, Türkçe
öğrenmeleri için en fazla bir yıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

V. DOKTORA PROGRAMINA BAġVURU KOġULLARI
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına baĢvurabilmek için aranan Ģartlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Tezli yüksek lisans diploması, bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programında lisans diplomasına sahip olmaları
gerekir.
b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan
üzerinden en az 3 puan veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.
c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların YÖK denklik belgesi almaları
gerekir.
ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.
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d) ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından
belirlenen ALES puanına sahip olmak gerekir.
e) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.
f) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az
olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları gerekir.
g) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES koşulu ve taban puanını belirlenebilir.
ğ) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans
derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile
belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.
h) Adaylar, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından Ġngilizce, Almanca,
Fransızca, Ġtalyanca, Ġspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa
kabul edilebilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine Senatoca karar
verilebilir.
ı) Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların; öğrenim görecekleri yabancı dilde, YÖK tarafından kabul edilen
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
j) Yabancı uyruklu adayların yukarıda belirtilen tüm koşullara uymaları ve Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi
(ULUTÖMER), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından
başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun
olanlar hariç)
Türkçe belgesi olmayan adayların ULUTÖMER tarafından yürütülen Türkçe kurslarına katılarak, yapılan sınavlarda C1
düzeyinde not almaları halinde lisansüstü eğitimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara, Türkçe
öğrenmeleri için en fazla bir yıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

VI. KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen
teslim ederek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulardan Ġstenecek Belgeler
1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği; yurtdışında eğitimini tamamlamış olan Türk uyruklu öğrencilerin
Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı örneği; Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetki belgesinin onaylı örneği,
2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi
mezunlarından TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
3) Transkript; dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği.
4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
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b) Yabancı Uyruklulardan Ġstenecek Belgeler
1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği; yurtdışından alınan diploma veya mezuniyet belgesinin noterden
onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
2) Transkript; dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği;
yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri ve noterden onaylı tercümesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
3) ULUTÖMER, YEE veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge.
(Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç)
4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
5) Pasaport; öğrenim vizesi yaptırılmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter tasdikli örneği,
6) Ġkamet tezkeresi; il emniyet müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresinin aslı veya resmi onaylı örneğinin kesin kayıt
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi,
7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
8) Ġlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya resmi onaylı örneği,
c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaĢmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleĢtirilen
yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
KONTENJAN BAġVURU, MÜLAKAT VE KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ
BaĢvuru, mülakat ve kesin kayıt tarihleri aĢağıdaki takvime göre ilgili anabilim dalı baĢkanlıklarında yapılacaktır.

Online BaĢvuru Tarihi

18 Ağustos - 5 Eylül 2017

Bilimsel değerlendirme/Mülakata Gireceklerin Ġlanı

06 Eylül 2017

Bilimsel değerlendirme /Mülakat Tarihi

07 Eylül 2017

Sonuçların Ġlanı

08 Eylül 2017

Kesin Kayıt Tarihi

08 Eylül 2017

Yedeklerin Ġlanı

11 Eylül 2017

Kesin Kayıt Tarihi

12 Eylül 2017

Mülakat Saati

10:00

Mülakat Yeri

Ġlgili Anabilim Dalları
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VIII. ADAYLARIN DĠKKATĠNE


Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” olarak yapılacaktır.



Adayların online başvuru formunu mülakat sırasında mülakat jüri üyelerine teslim etmeleri zorunludur.



İlan edilen kontenjanlara başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan
bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.



Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans/yüksek lisans not ortalamalarını gösteren
“transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları ve mülakat jürisine teslim
etmeleri zorunludur. Transkript belgesini mülakat jürisine ibraz etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.
Mülakata girmiş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır.



YEE, TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belgesi olmayan
yabancı uyruklu adayların, ULUTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Seviye Tespit Sınavına
girmeleri gerekmektedir.



Adaylar tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler.



Ön değerlendirme sonrası yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının 2 (iki) katı kadar aday mülakata
katılabilecektir.



Adayların başvuru, mülakat ve sonuçları sistem üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

NOT: 1-Gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge sunulması halinde
başvurular kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacak ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.
2-Üniversitemiz Senatosunun 02.02.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereği olağanüstü hal döneminde
yayınlanan KHK’lar uyarınca kamu görevinden çıkarılan kişilerin olağanüstü hal süresince Üniversitemiz
Enstitülerine öğrenci olarak kabul edilmeyeceklerdir.

IX. ĠLETĠġĠM
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / Bursa
Tel: 0 (224) 2942408 – 2942409
e-mail: sagbilogis@uludag.edu.tr
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