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YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK  BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DUYURU  

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 

2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aĢağıda belirtilen Anabilim Dalında  

“Tezli Yüksek Lisans/Doktora” öğrencisi alınacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARĠHLER 

Online Başvuru ve Onay İşlemleri 25-30/12/2020 (Online Başvuru 30/12/2020 17:30 

 sona erecektir) 

Online Başvuru Sonucu 31/12/2020 

Online Başvuru Sonucuna Dilekçe ile İtiraz 04/01/2021 

Sınavların(Mülakat/Bilim) Yapılması 05/01/2021 

Asil ve Yedek Aday Listesi İlanı 07/01/2021 

Sonuçlara Dilekçe ile İtiraz 08/01/2021 

Asil Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazanan 

Adayların Kesin KayıtYaptırması 

11-14/01/2021 

Açık Kalan Kontenjanların İlanı 15/01/2021 

Açık Kalan Kontenjanların Bşvuru Tarihi 18/01/2021 

 
 

KONTENJANLAR ve ALAN ġARTLARI 

ANABĠLĠM  

DALLARI 

 

 

PROGRAM 
ALES 

PUANI 

TÜRÜ 

T.C.  

UYRUKLU 

ADAYLAR 

ĠÇĠN 

YABANCI 

UYRUKLU 

ADAYLAR 

ĠÇĠN 

ALAN ġARTLARI 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

 

 

 

 

 

 

Yüksek 

Lisans 

 

Sözel- 

Sayısal- 

EĢit Ağırlık 

Alan 

İçi 

Alan 

Dışı 

Alan 

İçi 

Alan 

Dışı 

* Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili herhangi bir alanda 

mezun  olmak 
10 - 5 - 

 

 

Doktora 

Sözel- 

Sayısal- 

EĢit 

Ağırlık 

6 - 2 - 
*Yüksek Lisansını Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili 

herhangi bir alanda tamamlamış olmak 

Tıbbi-

Biyokimya 

 

 

 

Yüksek 

Lisans Sayısal - - 6 - 

*Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi/ Fen 

Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü/ Biyokimya 

Bölümü veya Biyoloji Bölümü/ Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Kimya 

bölümü mezunları; Sağlık Bilimleri Fakültesi, ile 

Sağlık Yüksekokulunda bulunan bölümlerden mezun 

olmak. 

Halk Sağlığı  

 

 

Yüksek 

Lisans 
Sayısal  2 - - - 

*Tıp Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi veya Ebelik 

mezunu olup meslekte en az 3 yıl tecrübeli olmak 

 



 

 

Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalı 

Yüksek 

Lisans/ 

Doktora 

Asgari Şart 

 Yüksek lisans programına lisans derecesiyle, doktora programına yüksek lisans derecesi 

ile başvuracak. 

Yüksek lisansa başvuracak olanlar için Lisans mezuniyet not ortalamalarının dört 
üzerinden en az iki veya muadili bir puana sahip olmaları, doktora programlarına 

başvuracak adayların ise yüksek  lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en 

az iki buçuk veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. 

Yabancı Dil Yüksek Lisans da zorunlu değil, doktora da en az 55 puan almış olmak 

ALES 
İlgili puan türlerinin birinden yüksek lisans için en az 70.00 puan olanlar, doktorada ise en 
az 60.00 puan olanlar müracaat edebilirler. 

Değerlendirme ALES %50 + Lisans Mezuniyet Notu %20  + %30 (Mülakat) = 65 Tam Puan ve Üzeri 

Ön Eleme Kriteri ve Hesaplamalar : ALES puanının %60’ı + lisans mezuniyet notunun %40’ı alınarak 

hesaplanacaktır. Başvuru sayısının ilan edilen kontenjanın 2 (iki) katından fazla olması halinde öneleme 
yapılacak olup belirlenen kontenjan sayısının 2(iki) katı öğrenci müakata çağrılacaktır. 

 

 

Halk Sağlığı 
Yüksek

Lisans 

Asgari ġart 

- Lisans Derecesi ile Başvuracak 
-Lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az iki veya muadili bir puana 

sahip olmaları gerekir. 

Yabancı Dil Zorunlu Değil. 

ALE İlgili puan türlerinin birinden en az 55.00 puan olanlar müracaat edebilirler. 

Değelendirme 
ALES %50 + Lisans Mezuniyet Notu %20  + %30 (Mülakat) = 65 Tam Puan ve üzeri. 
Yapılacak olan mülakat sınavında 100 üzerinden en az 60 puan almak. 

 

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

1. 3 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak), 

2. Lisans için Lisans diploma ya da mezuniyet belgesinin ve not durum (Transkript) belgesinin asılları veya onaylı sureti, Doktora için, 

yüksek lisans diploması/mezuniyet belgesi ile lisans ve yüksek lisans not döküm belgelerinin asılları veya onaylı sureti, 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(1 adet), 

4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi (geçerlik süresi 5 (beĢ) yıl) 

5. Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan karşılığı almış oldukları notu gösterir belge, Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) 

yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru 

kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan doktora programlarına yapılan başvurularda yabancı dil puanı ve 

geçerlilik süresi ile ilgili 08.08.2016 tarih ve 75850160- 301.01.01-48981 sayılı yazısı ile 11.11.2016 tarih ve 70695 sayılı yazılarını görmek 

için lütfen tıklayınız. 

6. Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmayan erkek adaylar için) 

 

 

 

1.  Yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

2.  Sınavlar (Mülakat/Bilim) ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

 (Başvuru sonuçları Enstitümüz web sitesinde ilan edilecektir.) 

3. Doktora programında derslerin %30’u İngilizce olarak yapılacaktır. 

4. Tıbbi-Biyokimya bölümüne kayıt yaptıran tüm öğrencilerin Tıp Fakültesi Lisans eğitiminde verilen öğrenci laboratuvar uygulamalarına 

katılımı zorunludur. 

5. Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

6. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir. 

7. Lisansüstü programlara başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük 

sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not DönüĢüm 

Tablosu” üzerinden yapılacaktır. 

8. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle 

enstitümüzde kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler; başka bir yerde tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programa kayıtlı 

olmaları halinde kayıtları enstitümüz tarafından gerçekleştirilmeyecek olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan 

öğrencilerin de kayıtları silinecektir. 

9. Online başvuru ve kesin kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları 

taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinir. 

10.Halk Sağlığı Anabilim Dalı için mesleğinde 3 yıl çalıştığına dair kurumdan veya sgk hizmet dökümü almaları gerekmektedir. 

 

KESĠN KAYITTA ESNASINDA ĠSTENEN BELGELER 

ADAYLARIN DĠKKATĠNE 

http://www.atauni.edu.tr/yabanci-dil-puani-ve-gecerlilik-suresi


 

Yabancı Uyruklu Adayların BaĢvuru ve Kabul KoĢulları Açıklamalar  

1. TÖMER veya muadili kurumların yaptığı sınavdan C1 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılır. 

2.Başvuruda Türkçe dil şartı aranmaz.  Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut  olanların kayıtları yapılır.  

Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda 

dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

3. Lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen uluslararası öğrenci adaylarında Türkçe dil koşulu 

aranmaz. 

4. Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti 

uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir. 

5. Şahsen başvuru ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları 

taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinir. 

6. Bilimsel değerlendirme sınav tarihleri Enstitümüz web sitesinde ilan edilecektir.  

 

Değerlendirme: Değerlendirmede Lisans Mezuniyet Notu %50’si ile Bilimsel Değerlendirme Sınavı %50’si alınacak olup, yabancı uyruklu 

adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak değerlendirme yapılacaktır. 

 

Yabancı Uyruklu Adaylardan BaĢvuru Esnasında Ġstenilecek Belgeler:  

1. Başvuru Formu (saglikbe.bozok.edu.tr) adresinden temin edilecek yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bölümden elde edilecek olan başvuru 

formunun eksiksiz olarak doldurulması ve istenen bütün bilgilerin güncel olması gerekmektedir. (Verilen adres ve iletişim bilgiler ve formda 

kullanılan fotoğraf son 6 aylık döneme ait olmalıdır.)  

2. Yüksek lisans öğrencilerin lisans, doktora öğrencilerinin yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı (noter veya diplomayı veren 

üniversitenin ilgili birim amirinin onayı) örneği 

3. Yüksek lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans Not Çizelgesinin (Transkript) aslı veya onaylı (noter veya diplomayı veren 

üniversitenin ilgili birim amirinin onayı) örneği  

4. Yükseköğretim kurumunca verilen lisans ve/veya yüksek lisans diploması denklik belgesi,  

5. İki adet referans mektubu, (kapalı zarfta, imzalı ve imza üstü bantlanmış olarak)  

6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora Programı adayları için)  

7. Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden) aslı veya onaylı örneği  

8. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)  

9. Pasaport (noter onaylı) 

 

Yabancı Uyruklu Adaylardan Kesin Kayıt Esnasında Ġstenilecek Belgeler: 

 1. Türkçe Öğretim Merkezinden (TÖMER) alınan Türkçe bildiğine dair belgenin (C1 Sertifikası) aslı veya onaylı sureti (Enstitü tarafından 

yapılan Türkçe sınavından başarılı olan adaylar ile başvurulan yüksek lisans programıyla mezun olunan lisans programının eğitim dili veya 

ana dili aynı olan adaylarda dil yeterlilik şartı aranmayacaktır.)  

2. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesi (aslı) 

3. Pasaport (noter onaylı)  

4. İkametgâh belgesi  

5. 4 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)  

6. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (dekont) 

 7. Asıl belgelerinin yanında onaylı Türkçe tercüme belgelerinin de kesin kayıtta getirilmesi gerekmektedir. 

 

 

ADRES: Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık  Bilimleri  Enstitüsü Müdürlüğü 

Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi No:276  

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Merkez / YOZGAT 

Telefon: 0354 242 10 76 

Fax:       0 354 242 10 87 

e-mail: sagbe@bozok.edu.tr 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR ĠÇĠN TARĠHLER 

Online Yabancı Uyruklu Başvuruların Yapılması 25-30/12/2020 (30/12/2020 17:30 sona 

erecektir) 

Online Başvuru Sonucu 31/12/2020 

Online Başvuru Sonucuna Dilekçe ile İtiraz 04/01/2021 

Asıl ve Yedek Aday Listesi İlanı 07/01/2021 

Sonuçlara Dilekçe ile İtiraz 08/01/2021 

Asıl Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin 

Kayıt Yaptırması 

11-14/01/2021 

Açık Kalan Kontenjanların İlanı 15/01/2021 

Açık Kalan Kontenjanların Başvuru Tarihi 18/01/2021 

Türkçe yeterlilik sınavının yapılması sınav tarihi ve yeri Enstitü web sayfamızda ilan edilecektir. 

 


