BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI
a) Lisans Diplomasına sahip olmak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından
(ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yapılacak başvurularda
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
B-DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve
Veteriner Fakülteleri diplomasına , Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak
b) Adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM yönetim
kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
c)ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisansa dayalı başvurularda en az 80 standart puana sahip olmak. Ayrıca lisans derecesiyle
doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a-) Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans, Doktora programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (yabancı
ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları eşdeğerlik belgesi)
b-) Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans, Doktora programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans programlarında gördükleri
derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgeler veya onaylı suretleri (Transkript)
c-) 1 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun)
d-) Son 1 ay içinde ÖSYM Sınav Sonuç sayfasından çıktısı alınmış ALES sonuç belgesi
e-) Doktora öğrencileri için son 1 ay içinde ÖSYM Sınav Sonuç sayfasından çıktısı alınmış YDS, ÜDS, KPDS sonuç belgesi
f-) Adaylar istenen evraklarla birlikte 31 Temmuz-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilgili Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya online müracaat
edeceklerdir.
D- YURT DIŞINDAN BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
a-) Türkçe veya İngilizce Özgeçmiş (yayınlar, ödüller, akademik ve profesyonel deneyim ve benzeri faaliyetler).
b-) Lisans/Yüksek lisans diploması (Bu belge Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmamışsa, bu dillerden birine tercüme edilmiş ve noter veya Türk
Dış Temsilciliklerince onaylanmış olmalıdır).
c-) Not döküm belgesi (Transkript) (Bu belge Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmamışsa, bu dillerden birine tercüme edilmiş ve noter veya Türk
Dış Temsilciliklerince onaylanmış olmalıdır).
d-) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının örneği (Pasaportun aslı kayıt esnasında görülecektir).
e-) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri kabul edilen sınavların belgesidir. Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan doktora programlarına başvuran adaylar için en
az 50 veya eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.
f-) Varsa Türkçe Dil Yeterlilik düzeyini gösteren belge.
g-) Türkçe veya İngilizce Referans mektubu.
ğ-) Niyet mektubu
h-) 2 adet vesikalık fotoğraf
ı- )Adaylar istenen evraklarla birlikte 31 Temmuz-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilgili Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya online müracaat
edeceklerdir.

