DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI
2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına karşılarında
belirtilen sayıda ve özellikte yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Anabilim Dalı
Tıp Anatomi

Kont.
2

Tıp Histoloji ve Embriyoloji

4

Veteriner - Histoloji ve
Embriyoloji

2

Veteriner Biyokimya

3

Veteriner Doğum ve Jinekoloji

3

DOKTORA
Koşul / Açıklama
Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunları, Tıp Fakültesi Anatomi
Tezli Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları ile Tıp
Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans mezunları
başvurabilir.
Veteriner Fakültesi mezunları ile Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek
Lisans mezunları başvurabilir.
Veteriner, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ve
Biyokimya
Tezli Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
Veteriner Fakültesi mezunları ve Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli
Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Anabilim Dalı

Kont.

Koşul / Açıklama

Dil ve Konuşma Terapisi

5

Dil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunları başvurabilirler.

Tıp Biyoistatistik

2

Tıbbi Biyoloji

4

Tıp Histoloji ve Embriyoloji

4

Veteriner Histoloji
ve Embriyoloji

3

İstatistik Bölümü mezunları başvurabilir.
Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü lisans
mezunları
başvurabilir.
Fen Fakültesi Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları
başvurabilir.
Tıp,Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Fen ve Eğitim Fakülteleri Biyoloji
lisans mezunları, Beslenme ve Diyetetik mezunları,4 yıllık hemşirelikebelik mezunları başvurabilir.
Tıp,Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Fen ve Eğitim Fakülteleri Biyoloji
lisans mezunları, Beslenme ve Diyetetik mezunları,4 yıllık hemşirelikebelik mezunları başvurabilir.

Veteriner Histoloji
ve Embriyoloji
(ÜNİP)

1

Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Anabilim Dalı
Halk Sağlığı II. Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği II.
Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans Programı

3

Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilirler.

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
Kont.
Koşul / Açıklama
Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu
(Ebelik, Hemşirelik, Sağlık memurluğu ve Sağlık Eğitimi Bölümleri),
20
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunları başvurabilir.
Mühendislik, Mimarlık Fakültesi mezunları ile Teknik elemanlar
(Teknik öğretmenler, Fizikçi, Kimyager ve Biyolog ünvanına sahip
olanlar ile Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve
40
Güvenliği Lisans veya Ön Lisans Programı mezunları), Tıp Doktoru,
Hemşire, Sağlık memurluğu Acil Tıp Teknisyeni veya Çevre Sağlığı
Teknisyeni ünvanına
sahip 4 Yıllık Fakülte mezunları başvurabilir.

BAŞVURU VE KESİN KAYIT BİLGİLERİ
Başlangıç

FAALİYET
Programlara başvurular

Bitiş

02.07.2018

10.07.2018

Başvuruları kabul edilen adayların Değerlendirme
Sınavlarının yapılması

12.07.2018

13.07.2018

(Değerlendirme Sınavları İlgili Anabilim Dalında yapılacaktır.)
Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
Maddi hatalar için itiraz ve değerlendirme

16.07.2018
17.07.2018

Kesin Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların ilanı
Asıl adaylar için kesin kayıt tarihleri
Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri (Mesai
saatleri içinde)

19.07.2018
20.07.2018

23.07.2018

27.07.2018

(Mesai saatleri
içinde)
30.07.2018

(Mesai saatleri
içinde)
01.08.2018

(Mesai saatleri
(Mesai saatleri
içinde)
içinde)
Sonuçların ilanı ve kesin kayıt ile ilgili duyurular Enstitünün web sayfasında yapılacaktır

Başvurular yukarıda belirtilen tarihler arasında http://obs.dicle.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx
adresinden yapılacaktır. Şahsen, posta veya kargo ile başvuru alınmayacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Koşulları
1. Adayların yukarıda açıklamalar kısmında belirtilen alanlardan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2. Transkript, (Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü
veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim
Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.)
3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. (ALES’in
geçerlilik süresi üç 3 yıldır)
Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler
1. Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
2. Transkript, (Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü
veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim
Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.)
3. ALES sonuç belgesi,
4. Adayı net gösteren fotoğraf,
Tezsiz Yüksek lisans Programı için Değerlendirme Esasları
1. Tezsiz Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır,
a) İlgili ALES puanının
% 50’i
b) Lisans Genel Akademik Not Ortalamasının
% 30’si
c) Değerlendirme (Yazılı veya sözlü sınav)
% 20’si
alınarak giriş puanları belirlenecektir. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 60/100 olması
gerekir.
Bu hesaplama sonucu dikkate alınarak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve kontenjan dâhilinde
ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı
kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
1. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,
3. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,
4. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği,
5. 2 adet vesikalık fotoğraf,
6. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik
yönünden sakınca olmadığına dair belge,
7. Kesin kayıt işleminden sonra Öğrenci İşlerinden alınacak öğrenci numarası ile Üniversitemiz Yönetim
Kurulunca belirlen öğrenim ücretinin birinci taksiti, Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine
yatırılacaktır. (Programın asgari öğrenim süresi olan 3 dönem için belirlenen öğrenim ücreti toplamı 4500
TL’dir. Bu meblağ iki eşit taksit halinde tahsil edilecektir. İlk taksiti kayıt esnasında, ikinci taksit ise ikinci
dönem başında kayıt yenileme işlemi esnasında tahsil edilecektir.)

Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları
1. Adayların, tezli yüksek programına başvurabilmesi için, önkoşul belirtilmemişse, lisans diplomasına sahip
olmaları gerekir.
2. Transkript, (Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü
veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim
Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.)
3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir (ALES’ in
geçerlilik süresi üç (3) yıldır).
4. Yabancı Dil Sınavından (YDS-YÖK-DİL veya ÜAK onaylı eşdeğeri sınavlar) en az 40 ve üzeri puan almış
olmak (Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.)
Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler
1. Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
2. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgesi,
(transkript)
3. ALES sonuç belgesi,
4. Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi,
5. Adayı net gösteren fotoğraf,
Tezli Yüksek lisans Programı için Değerlendirme Esasları
1- Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır,
a) İlgili ALES puanının
% 50’si
b) Lisans Akademik Genel Not Ortalamasının
% 20’si
c) Değerlendirme (Yazılı veya sözlü sınav)
% 20’si
d) Yabancı Dil
% 10’u
alınarak giriş puanları belirlenecektir. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 60/100 olması
gerekir.
Bu hesaplama sonucu dikkate alınarak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve kontenjan dâhilinde
ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı
kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınır.
Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
1. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,
3. ALES belgesinin internet çıktısı,
4. Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı,,
5. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,
6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik
yönünden sakınca olmadığına dair belge,
Doktora Programı Başvuru Koşulları
1.

Doktora programına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli lisans programı mezunları veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip mezunlar için lisans diploması; 6/2/2013
tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yapmış olup mezun olan adaylar için lisans ve
tezsiz yüksek lisans diploması, tezli yüksek lisans mezunları için lisans ve tezli yüksek lisans diploması
istenir.

2.
3.

Transkript, (Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü
veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.)
Adayların başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile doktora programına başvurularda
ALES’ten en az 80 puan, tezsiz/tezli yüksek lisans ve yüksek lisans derecesiyle doktora programı için ise
ALES’ten en az 60 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan
almış olmaları gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi
mezunlarının TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 puana veya
GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları.

4.

Doktora programlarına başvurmak için ÖSYM ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan ve lisans derecesi ile başvuranlar için en az 65
puan almaları zorunludur.

5.

Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen
Denklik Belgesini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Doktora Programına Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler
1. Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgeleri,
2. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgeleri,
3. ALES veya Eşdeğeri sınav sonuç belgesi,
4. Yabancı Dil veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi,
5. Adayı net gösteren fotoğraf,
Doktora Programı için Değerlendirme Esasları
Doktora Programı giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.


ALES puanının

% 50’si



Değerlendirme sınav puanının

% 20’si



AGNO/Lisans not ortalamasının

% 10’u



AGNO/Yüksek Lisans not ortalamasının

% 10’u



Yabancı Dil Puanının

% 10’u

Lisans derecesi ile doktora programına başvuracaklar ve Temel tıp bilimlerinin Doktora Programı için
giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.


ALES/TUS teme tıp puanının

% 50’si



Değerlendirme sınav puanının

% 20’si



AGNO/Lisans not ortalamasının

% 20’u



Yabancı Dil Puanının

% 10’u

Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan
dahilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday,
asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından, sırasıyla,
AGNO/lisans, değerlendirme, yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir. Adayın başarılı sayılması için
başarı notunun en az 60/100 olması gerekir.
Doktora Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
1. Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri ve transkriplerin aslı veya onaylı örnekleri,
2. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,
3. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
4. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi,
5. 2 adet vesikalık fotoğraf,
6. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik
yönünden sakınca olmadığına dair belge,
Yurt dışı kontenjanlardan Öğrenci Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Koşulları
 Pasaport Fotokopisi
 Pasaport Ebatı Fotoğraf (3 adet)
Mezuniyet ve Transkript Belgesi;


Tezsiz/tezli yüksek lisans programlarına ve lisans derecesi ile doktora programına başvuruda lisans
diploması istenir.



Doktora programına başvuruda; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli lisans programı mezunları veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip mezunlar için lisans diploması, tezli
yüksek lisans mezunları için lisans ve tezli yüksek lisans diploması istenir.



Lisans/lisansüstü eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan sağlık alanlarında lisansüstü
başvurularda YÖK tarafından verilen denklik belgesi, Sağlık alanları dışında ise yine YÖK tarafından
verilen okul tanıma yazısı istenir.



Programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus
Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar
üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe
dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak
zorundadırlar. Aksi durumda öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Kursun süresi normal öğrenim
süresinden sayılmaz.



Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans not ortalamasının en az 65/100; Doktora/sanatta
yeterlik programlarına başvuran adayların lisans not ortalamasının 65/100 ve yüksek lisans not
ortalamasının en az 75/100; lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların ise
lisans mezuniyet not ortalamasının en az 85/100 olması gerekir. Diğer not sistemlerindeki
değerlendirmelerin yüzlük nota çevrilmesinde YÖK not *dönüşüm tablosu kullanılır.



Adayların, anadili hariç olmak üzere, YDS sınavından tezli yüksek lisans/doktora için en az 55, lisans
derecesi ile doktora/sanatta yeterlik ve eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı
lisansüstü programlar için en az 65 puan veya ÖSYM ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili puan almaları zorunludur.



Mezuniyet belgeleri ve transkriptler, mezun olunan ülkenin Eğitim Bakanlığı veya ilgili resmi kurumu
tarafından onaylanmış olmalı ve noter onaylı Türkçe tercümeleri bulunmalıdır.

Değerlendirme
 Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi; adayların not belgeleri (Transkript) esas
alınarak yapılır.
ÜNİP kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
ÜNİP kapsamında başvuracak adayların son başvuru tarihinden önce bağlı bulundukları Üniversite
Rektörlükleri ile üniversitemiz Rektörlüğü arasındaki yazışma sürecini tamamlamış olması gerekmektedir. ÜNİP
kapsamında başvuran adaylar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği lisansüstü öğrenci kabulü
hükümlerine tabidirler.
Değerlendirme
ÜNİP kontenjanından başvuran adayların, ilgili programlara ilişkin genel kontenjanlar için belirlenen
asgari şartları sağlamaları gerekir.
UYARI
* Kesin kayıtta belgelerin ASLI veya ilgili kurumca “ASLI GİBİDİR” onaylı ya da Noter onaylı sureti
alınacaktır.
BAŞVURULARLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca
verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.
2. Aday sadece bir programa başvuru yapabilir ve kesin kayıt yaptırabilir.
3. Bu ilanda belirtilmeyen hususlar ile ilgili Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.
BAŞVURU ADRESİ
http://obs.dicle.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx
Şahsen, posta veya kargo ile başvuru alınmayacaktır.
Enstitü web adresi : http://www.dicle.edu.tr/saglik-bilimleri-enstitusu
0412 241 10 10- 8777

