
 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ANABİLİM DALINA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI 

 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim yılı II. (İKİNCİ) yarıyılında Türkiye 

Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınacaktır. 

 

Başvurular online yapılacaktır. 

KONTENJANLAR 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURULAR, SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER 

 

19.12.2017    Başvuruların başlaması  

07.01.2018    Son başvuru tarihi (24:00’a kadar)    

Başvuru formları mülakat sınav tarihinde elden ilgili Enstitü Anabilim 

Dalına teslim edilecektir.  
Online olarak sisteme girilen bilgiler ile başvuru formlarındaki bilgilerin 

uyuşmadığı durumlarda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

18.01.2018 Mülakat sınavı (Saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında 

yapılacaktır) 

22.01.2018 Sonuçların Enstitüye gönderilmesi 

25.01.2018 Sonuçlarının Enstitüsü tarafından ilan edilmesi 

        05-09 Şubat 2018 Programlara kabul edilen adayların kayıtlarının yapılması 

        12-13 Şubat 2018 Özel öğrenci kayıtları, cezalı kayıtlar ve ders ekleme çıkarma 

 

 

 

MÜLAKATA GİREBİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER 
Aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri jüriye teslim edilecektir,aslı mülakat sınavında jüriye sunulacaktır. 

 

1) Online olarak yapmış olduğunuz başvurunun çıktısı (Online Başvuru Sistemine geçerli bir e-mail adresi 
üzerinden şifre talep edilerek ulaşılabilmektedir.) 

 

2) Diploma veya onaylı geçici mezuniyet belgesi (henüz mezun olmamış lisans öğrencilerden başvurduğu yarıyıl 
sonunda mezun olabileceğini gösterir belge, Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir). 
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3) Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir onaylı belgeler 
(Transkript, Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir) 

4) ALES sonuç belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir) 

 

5) Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak 
yüklenecektir) 

 

6) Öğrenci Belgesi (Aday, herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci ise son 1 ay içinde alınmış onaylı 
öğrenci belgesini online başvuru sistemine pdf olarak eklemelidir.  

 

7) Banka dekontu (Öğrenci olmayanlar adaylar, TR930001200133800006000012 Nolu TC. Halkbank hesabına  
50.00 TL (ELLİ TL) başvuru ücretini yatırmak zorundadır. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontun 

da adayın başvurduğu Enstitü/Anabilim Dalı/Program açıklaması mutlaka yazılmalıdır. Banka dekontu da 

online başvuru sistemine pdf olarak yüklenmelidir.Öğrenci adaylardan ücret alınmayacaktır. 

 
8) Yabancı Uyruklu adayların başvuruları “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi”ne göre alınacaktır. 

 
 http://sagbe.gantep.edu.tr/pages.php?url=lisansustu-programlara-yabanci-uyruklu-ogrenci-basvuru-kabul-ve-

kayit-yonergesi-12 

 
NOT: Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece 1 tezli program başvurusu yapabilir. 2. 

başvuru ise tezsiz programlara yapılabilir. Ancak aynı anda maksimum 2 tezsiz program ya da 1 tezli, 1 

tezsiz programa başvuru yapılabilir. 

 
 

 

 

Özel Öğrenci Başvurularında İstenen Belgeler 

 

1) Özel Öğrenci Başvuru Formu (F 27). http://sagbe.gantep.edu.tr/page.php?url=formlar-ve-dosyalar 

2) Transkript (Not Belgesi) 
Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez. 

        Özel öğrenci başvuruları Online başvuru sisteminden 12-13 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR 
 

1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans eğitimini 

sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir. 
2) Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans diploması ile başvuranların  

lisans mezuniyet genel not ortalamalarının  4 üzerinden 3 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan 

türünde 90 (doksan) puandan az olmamak üzere ALES Puanına sahip olan adaylar başvurabilir. 

 

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN ALES PUANLARI 

 

Adayların ALES veya Temel Tıp (TUS)’dan Tablo 1 de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. 

 

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES* Puanları 

 

(ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlilik süresi vardır.) 

Puan Türü/Enstitü 

Anabilim Dalı 

Yüksek 

Lisans 

Doktora Lisans 

Diplomasıyla 

doktora 

 ALES-SAY 55 55 90 

TUS (Temel Tıp Bil.) 50 50 50 
 

*Yüksek Lisans Programından mezun olup Doktora Programına en fazla bir dönem ara vererek başvuran 

adaylar, Yüksek Lisans Programına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını kullanabilirler. 

 

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİL PUANLARI 

1) Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.  

http://sagbe.gantep.edu.tr/page.php?url=formlar-ve-dosyalar


2) Doktora Programlarına başvuran adayların en az Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları 

gerekir. 

Tablo 2. Başvuruda istenen en az İngilizce puanları 

 Yüksek 

Lisans*** 

Doktora* Özel 

Öğrenci*** 

Öğretim Dili 
Türkçe olan EABD 

- 55 - 

Öğretim Dili 

İngilizce olan 

EABD 

60 (ÜDS, YDS veya 

YYDS**) 

65 50 (ÜDS, YDS ) 

*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen YDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir. 

**Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan muafiyet sınavı. 

***Eğitim dili İngilizce olan bölüm mezunlarından dil şartı aranmaz.  

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

Anatomi Anabilim Dalı 
 Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları: :  

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü 

mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunları, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları 
başvurabilirler. 

 

 Doktora Programı Başvuru Koşulları:  

Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve 

Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmış olan 

mezunlar  başvurabilirler. 

 

Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı  

Doktora Programı Başvuru Koşulları:  

Doktora programına lisans mezunu olarak kabul edilecek öğrencilerde; bilgisayar sistemlerini iyi tanıma, farklı 
platformlarda algoritma kurma ve programlama tecrübesine sahip olma özellikleri aranacaktır. Bu nedenle, önerilen 

doktora programına sadece; (i) bilgisayar ve/veya yazılım mühendisliği, (ii) bilişim sistemleri ve teknolojileri, (iii) 

bilişim sistemleri mühendisliği, (iv) sistem mühendisliği, (v) elektrik-elektronik mühendisliği, (vi) matematik 
bilgisayar, (vii) enformatik bölümleri lisan mezunları ile (viii) tıp (tıp doktoru),  (ix) diş hekimliği, (x) eczacılık 

fakültesi mezunları başvurabileceklerdir. 

Diğer taraftan, Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji doktora programına (i) biyoenformatik ve bilişimsel biyoloji, 
(ii) biyoenformatik, (iii) hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik, (iv) biyobilişim ve hesaplamalı biyoloji, (v) bilişim 

sistemleri, (vi) modelleme ve simülasyon, (vii) yazılım yönetimi, (viii) hesaplamalı bilimler ve mühendislik, (ix) 

bilgisayar enformatik, (x) tıp bilişimi yüksek lisans derecesine sahip olanlar ile (xi) bilişimsel (hesaplamalı) kimya, 

bilişimsel (hesaplamalı) fizik, bilişimsel (hesaplamalı) biyoloji alanlarında yüksek lisans tez çalışması yapmış olan ve 
yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvurabileceklerdir. 

Yukarıda ifade edilen bölümlerden mezun olan adaylar önerilen programa, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla başvurabilir.
 
 

 

Hemşirelik Anabilim Dalı 

Doktora Programı Programı Başvuru Koşulları: 
 

Lisans mezunu adayların;  Hemşirelikte lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 

 

Yüksek Lisans mezunu adayların;  Yüksek lisans eğitimini Hemşirelik Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim 
Dalının herhangi bir yüksek lisans programında tamamlamış olanlar başvurabilirler. 

 

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları:  :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık 
Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu 

tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir. 

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları: Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık 

Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu 
tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir. 

 



Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir. 

Periodontoloji Anabilim Dalı 
Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir. 

 

 
Bavşuru koşulları   http://sagbe.gantep.edu.tr/page.php?url=basvuru-kosullari  sayfamızdan incelenebilir.  

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve 

sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük 
olmaması gerekir.  

2) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının 

veya bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının 

%25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak 
başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir. 

3) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız 

sayılır.  
4) Lisansüstü programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı 

içinde sıralanır. Tek bilim dalından oluşan enstitü anabilim  dallarında bu sıralama anabilim dalı bazında yapılır. 

Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.  

 

 

 

    

http://sagbe.gantep.edu.tr/page.php?url=basvuru-kosullari

