Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü Anabilim dalı doktora programlarına 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi için
öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir.
Adaylar başvurularını ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sitesinden on-line olarak yapacaktır. Adaylar Mülakat sınavı olan
programların mülakatına gelirken ve mülakat sınavı olan ve olmayan programlara müracaat edip başarılı olmaları durumunda,
kesin kayıt işlemleri için başvuru evraklarının tamamını getirmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt işlemleri ile ders kayıtları şahsen
Enstitümüz öğrenci işleri bürosunda yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
KONTENJAN SAYISI a
DOKTORA

ANABİLİM DALLARI

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR
DOKTORA

YÜKSEK
LİSANS
MEZUNU G

LİSANS MEZUNU

-

4
2
3

-

Halk Sağlığı o
Mikrobiyoloji o

-

2
4

-

Kök Hücre Bilimleri o

1

2+(1)**

1,2,3,4,5
12,14,33,34,46,58,
71,72,90,97,114

Biyoinformatik Sistemleri Biyolojisi o

-

1

-

Vet. Doğum ve Jinekolojio
Vet. Hayvan Bes. ve Beslenme Hast. o

-

1
4

Anatomi o
Biyokimya o
Farmakoloji o

Vet. Besin Hijyeni ve Tek. o
Vet. Parazitoloji o
Vet. Patoloji o

LİSANS
MEZUNU J

-

1
2
3

22,59
-

-

-

YÜKSEK LİSANS
MEZUNU
22
1,2,3/1,22,77,84,
1,22,23,24,33,67,77,
105,106,107
1,22
1,22,43,84
(71,72)**
1,2,3/1,22,
23,24,39,55,59,60,
67 ,84,99,
101,104,105,106,
107,118
4,22
4,22,49

4,22,28
4,22
4,22,32,59

Zootekni o

-

2

-

2,4,22,49,124

Beslenme ve Diyetetiko
Hemşirelik Esaslarıo
İç Hastalıkları hem. o
İlaç Araştırma, Geliştirme ve
Uygulama o

-

3
2
2

-

22,61
22,54
22,54

-

3

-

1,2,3/1,4,38,112,113,119

Protetik Diş Tedavisi e

-

2

-

2,47,112

a

Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık
programına alınırlar

c

Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili
yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte,
yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları
gerekmektedir. Özel koşul kodları ve karşılıkları aşağıdadır.

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi (5 yıllık)
Eczacılık Fakültesi (4 yıllık)
Veteriner Fakültesi
Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji
Tıbbî Biyoloji
Genetik

(1)
(2)
(3)
(3/1)
(3/2)
(4)
(5)
(5/1)
(5/2)
(5/3)

Gen Mühendisliği
Biyoloji Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu
Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu
Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak
Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı (Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)
Biyomedikal Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu
Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı ( Çalışanlar Kurum izin belgesi
getirmelidir)
Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Yüksek Lisans mezunu
Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, derslerini başvurulan bölümün
derslerinden almış olmak
Biyofizik Yüksek Lisans mezunu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu
ALES herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak
Biyoteknoloji Yüksek lisans mezunu
Ales herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış
Hücresel ve moleküler biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak
Tıpta Uzman Olmak
Diş Hekimliğinde Uzman Olmak
Kök Hücre Bilimleri Yüksek Lisans Mezunu
Haftanın 2 günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı
Üniversitelerin Biyokimya Bölümleri
Biyomühendislik Lisans Mezunu
Gen Tedavisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak
İmmünoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak
Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans Mezunu Olmak
Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Programı Mezunu
Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Mezunu
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu
Doktora İçin Mülakat Notu 70’ in altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)
Mülakat Sonrası Başarı Notu 70 Dir. Başarı Notu 70 in Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye
Alınmaz. (Başarısız Sayılır)
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunu
Tıp Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek Lisans Yapmış olmak
Mülakat ve Yazılı sınavlarının ortalaması 70 olmalı; 70’in altında not alanlar değerlendirmeye
alınmaz. (Başarısız Sayılır)
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu

(5/4)
(5/5)
(12)
(14)
(22)
(23)
(24)
(28)
(32)
(33)
(34)
(38)
(39)
(43)
(46)
(47)
(49)
(54)
(55)
(58)
(59)
(60)
(61)
(67)
(71)
(72)
(77)
(84)
(90)
(97)
(99)
(101)
(104)
(105)
(106)
(107)
(112)
(113)
(114)
(118)
(119)
(124)

e

Mülakat sınavı (Sözlü) (Yüz yüze)

f

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.

g

Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak,

j

Özel koşullarda puan türü aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 80 almış olmak, en az 100
üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

o

Mülakat sınavı Online (Sözlü ve/veya yazılı)

v

Yazılı/Sözlü mülakat sınavı yapılmayacaktır. Ales
, transkript, yabancı dil puanı (doktora programları için zorunlu olup yüksek lisans programları için ortalamaya katkı
sağlamakta olup zorunlu değildir.) ile hesaplanan başarı puanına göre alınır.

z

Tıp, Diş Hekimi uzman kontenjanıdır.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL
ŞARTLARI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı; yüksek lisans mezunu olan ve mezuniyeti
Yüksek Lisans eğitimi sayılan fakülte mezunlarının ( 5 yıllık eğitim verem Tıp, Diş, Eczacılık ve Veteriner ) Doktora
başvuruları için en az 55 puandır.
1.
Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal
puanı en az 80 ve en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.00 lisans mezuniyet notu olması, Tıp/Diş Fakültesi
mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. a- (Temel
Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2020 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir.
2.

Doktora programına başvuracak adayların YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul
edilen dil sınavlarından (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden) en az 55 puan almak

3.

Anabilim Dalı ilanda Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık kontenjanı ayırmış, mezunların yüksek lisans/doktora programlarına başvurularında,
bu kontenjanlara müracaat etmek isteyenlerden ALES puan şartı aranmaz (71,72 özel şartına tabi olanlar). Ancak bu
adayların değerlendirilmesinde Üniversitemiz senatosu tarafından alınan karar gereği ALES puanı 70 (yetmiş) olarak
değerlendirilecektir (Aday isterse, geçerli ALES Puanı varsa kullanabilir).

4.

Sözlü/Yazılı mülakat sınavının yapıldığı durumlarda (online veya yüz yüze); Doktora programına başvuran adayların
başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans
mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun
%20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

5.

Sözlü/Yazılı mülakat sınavının yapılmadığı durumlarda; Doktora programına başvuran adayların başarı notunun
hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için
yüksek lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı
notunun en az 60 olması,

6.

Aday, doktora programı için sadece bir (1) anabilim dalına başvuru yapabilir. (Birden fazla programa başvuru
yapanların, başvurularının tamamı iptal edilecektir.)

7.

Sözlü/yazılı mülakat sınavına (online veya yüz yüze) katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı mülakat sınavına katılmayan
öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

8.

Mülakat sınavları Diş Hekimliği Programları hariç internet üzerinden (online) yapılacaktır. Sınavlar, ilgili Anabilim
Dalları tarafından dijital ortamlar kullanılarak yapılacak olup, gerekli sınav bilgileri adaylara beyanda bulundukları eposta adresleri üzerinden iletilecektir. Diş hekimliği programları mülakat sınavları yüz yüze olup adayların ilgili
fakültenin anabilim dalında mülakat sınav tarih ve saatinde hazır bulunulması gerekmektedir.

9.

Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken belgesinde sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu
işleme alınır. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde
ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanır.
(http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir)

10.

Belirtilen tarihlerde işlem yapmayan aday haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

11.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında öğretime başlayacaklardır

12.

Öğrenci alımı ile ilgili tüm duyurular, Erciyes Üniversitesi, http://sagens.erciyes.edu.tr ve/veya www.erciyes.edu.tr
resmî web sitesinden ilan edilecektir.

13.

Başarı notu 60 ve üzeri olan tüm adaylar yedek aday olarak belirlenecektir.

14.

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, doktora programı için birden fazla anabilim
dalına başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılır. Gerçek dışı bilgi ve belgeler ile başvuru yapan adayların
kaydı silinir.

15.

Herhangi bir ihtilaf durumunda, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Erciyes Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1.

Başvuru formu, (Online Başvuru sonucu oluşan belge)

2.

Doktora programları için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici
mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya
geçici mezuniyet belgesi, Tıp diş uzmanlığını alanların Uzmanlık belgesi,

3.

Geçerli ALES sonuç belgesi.

4.

Lisanstan doktora programları için lisans not durum belgesi, Doktora programları için yüksek lisans not durum
belgesi.

5.

Doktora programlarına başvuracak adayların geçerli yabancı dil belgesi.

6.

Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı (33), haftada toplam en az 6 saat
anabilim dalında çalışma şartı (43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı (47)” vs gibi özel
koşullar isteyen programlara başvuruda bulunan ve çalışan öğrenci adayları, çalıştığı kurumun idari amirinden
belirtilen şartla ilgili izin yazısını sisteme yüklenmeli ve ayrıca belgeyi yazılı/sözlü mülakat sınav öncesi yanlarında
getirmelidirler. İzin yazısı olmayanların müracaatı kabul edilmez.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİNE GELECEK TC UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRMESİ GEREKEN
BELGELER
1.

Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya suretleri getirilecektir

2.

Online başvuru sonrasında oluşan başvuru formu.

3.

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Askerlik tecil durumunun uygun olması gerekir. Sevk tehir işlemleri
öğrencinin kesin kaydından sonra enstitüye dilekçe ile başvurulması üzerine yapılır)

4.

1 adet Vesikalık fotoğraf (Online başvuruda kullanılan vesikalık fotoğraf ile aynı olmalı, fotoğraflar son altı ay içinde
ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun biçimde olmalı.)

*

Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların (Tezsiz
Programlar Hariç) Kesin kayıt işlemleri yapılmaz. Yapılsa bile öğrencinin kaydı silinir.

23 – 27 Kasım 2020

Öğrenci müracaatları (online)

30 Kasım 2020

Mülakat listelerinin açıklanması

01-02 Aralık 2020

Mülakat sınavları ( yüz yüze ve/veya on-line )
(Yazılı ve/veya Sözlü Mülakat Sınavı Yapacak Anabilim Dalları İçin)

03 Aralık 2020

Kazananların ilanı

04 Aralık 2020

Kazananların kesin kaydı

07 Aralık 2020 / 08 Aralık 2020

Yedeklerin müracaatı / kaydı

İLETİŞİM

Telefon

:

0 (352) 207 66 66’dan - 47000 - 47001-47002-47010 veya
0 (352) 437 52 69’dan 20-21-23

Adres

:

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Köşk mahallesi Kutadgu Bilig Sokağı No :10
Melikgazi /Kayseri

Web Adresi

:

http://sagens.erciyes.edu.tr/

e-mail

:

sagens@erciyes.edu.tr

