T.C.
MANISA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018
- 2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCI BAŞVURULARI
Sevgili Adaylar,
2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüzde lisansüstü eğitim görmek üzere
yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ilan edilen bu kılavuzu
dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kontenjan açılan aşağıda isimleri belirtilen
Enstitümüz programlarına ait genel kontenjanlara (yurt dışı kontenjanları hariç) başvuru
işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak
yapılacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini internet üzerinden online alacaklardır.
http://ubs.cbu.edu.tr//AIS/Institute/Registration/Registration/Login (link başvuru tarihinde
aktif hale gelecektir.)
•

Başvuru Koşulları ve Yabancı Dil Hakkında

•

Başvuru Kabul İşlemleri

•

Kontenjanlar ve Koşulları

•

Başvuru ve Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

•

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

•

Uyarı ve Hatırlatma

•

Yüksek Lisans ve Doktora Adaylarının Mülakat Sınav Yerleri ve Saati

•

Kayıt Formları
MEZUNİYET KOŞULU
Yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans derecesine sahip
olmaları gerekir.
ALES KOŞULU
Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış
olmaları gerekir.

Doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten, başvurduğu programın puan türünde
yüksek lisans mezunlarının en az 55 puana, lisans mezunlarının istenilen puan türünde en az
80 puana sahip olmaları gerekmektedir.
Tıp Fakültesi mezunları mevcut yönetmeliğimizin 16.maddesinin 6.fıkrasına göre TUS
sınavını temel tıp alanı puanı doktora kontenjanlarına başvurularda ALES yerine
kullanılabilmektedir.
Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının
lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip
olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notunun en az 70
puan olması gerekir.
Yabancı uyruklu kontenjandan başvuran adaylardan ALES belgesi istenmez.
YABANCI DİL KOŞULU
Yüksek lisans İçin: İbraz edilen yabancı dil sınavlarından geçerlilik süresi belirtilmeyen
KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik
süresi 5 yıldır. Son 5 yıla ait Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil (ÜDS), Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit (KPDS), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS),
YÖKDİL’den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil
sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. (IELTS sınavı
geçersizdir.) Yabancı dil puanı olmayan adayların Üniversitemizce yapılacak yabancı dil
sınavından en az 40 puan almış olması (önceki yıllarda Üniversitemizin yaptığı sınavda
aldığınız not kullanılamaz), ya da lisans eğitiminde hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş
olması gerekmektedir. Online başvuru ekranında hazırlık sınıfı okumuş seçeneğini
işaretlediğiniz takdirde muafiyet belgenizi (hazırlık okumuş ve başarılı olduğunuzu gösterir
bir belge) yüklemeniz gerekmektedir. Yüksek lisans kontenjanlarına başvuran yabancı
uyruklu adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz.
Doktora programlarına başvuran adayların son 5 yıla ait KPDS, YDS, ÜDS, YÖKDİL
sınavlarından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer Yabancı Dil
sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (IELTS sınavı
geçersizdir.)
28 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olan M.C.B.Ü. Merkezi Yabancı Dil sınavı için katılım
ücreti 30 TL’dir. Adaylar aşağıda belirtilen hesap numarasına 06-14 Ağustos 2018 tarihleri
arasında sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Yabancı dil sınavından 40'ın altında
alamadığınız takdirde yabancı dil koşulunu sağlamadığınız için başvurunuz ret edilecektir.

HESAP ADRESİ:
BANKA ADI : ZİRAAT BANKASI MANİSA ŞUBESİ
ADI SOYADI : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
SAYMANLIĞI
HESAP ADI : M.C.B.Ü. SÜR.EĞT.UYG.VE ARŞ.MERK. IBAN NO
: TR860001000188394772655036
SINAV ÜCRETİ : 30.00 TL. (Otuz TL)
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAV YERİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü,45140
Yunusemre/Manisa
Yabancı dil sınavı için adaylara ayrıca Enstitümüz tarafından “Yabancı Dil Sınavı Giriş
Belgesi" verilmeyecektir. Adayların listesi Enstitümüzce Yabancı Diller Yüksekokuluna
verilecektir.
Sınava
hangi
sınıfta
gireceğinizi
sınavdan
bir
gün
önce
http://yabancidiller.cbu.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. Sınava girerken online kayıt
ekranına yüklemiş olduğunuz dekontu, başvuru belgesini ve kimliğinizi yanınızda
bulundurunuz.
Yabancı uyruklu öğrenci alımında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci
Alımı, Başvuru ve Kayıt Yönergesi esas alınır.
BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ
•

Genel kontenjanlara başvurular “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca (yabancı kontenjan hariç) sadece online olarak
yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul
edilecektir.

•

Yabancı uyruklu kontenjana, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurtdışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilir.

•

Yabancı uyruklu kontenjandan başvuran öğrencilerin başvuru dilekçesi ve istenilen evrakların
duyurulan tarihte Enstitüye şahsen getirilmesi veya eksiksiz olması koşuluyla kargo ile
zamanında ulaştırılması ile olur.

•

Yabancı uyruklu kontenjandan öğrenci alımında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından
Lisansüstü Öğrenci Başvurusu ve Kayıt Kabul Yönergesi esas alınır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Kontenjanlar ve
Koşullar
ÖĞRENCİ
KONTENJANI
SIRA

ANABİLİM DALI

Y.U.

-

-

Öğrenci alınmamasına.

-

10

-

Lisans mezunu olmak.

-

Doktora

-

-

Öğrenci alınmamasına.

-

Yüksek Lisans

-

-

Öğrenci alınmamasına.

-

Tezsiz (İ.Ö)

2

3

ALES PUAN TÜRÜ

T.C.
Yüksek Lisans

1

BAŞVURU KOŞULLARI

PROGRAM

Anatomi

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

Hareket ve
Antrenman

Öğrenci alınmamasına.
-

-

-

Spor Sağlık

4

Yüksek Lisans

-

-

Öğrenci alınmamasına.
Öğrenci alınmamasına.

5

Spor Bilimleri

Doktora

-

-

-

6

Beden Eğitimi ve
Spor Öğretimi

Yüksek Lisans

-

-

Öğrenci alınmamasına.
Öğrenci alınmamasına.

7

Beden Eğitimi ve
Spor

Doktora

-

-

-

Öğrenci alınmamasına.
8

Sporda PsikoSosyal
Alan.

9

Biyokimya

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

-

-

-

-

Öğrenci alınmamasına.

-

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu
10

Ebelik

Yüksek Lisans

4

2

(Ebelik Bölümü) mezunu olmak
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koşulu: Ebelik bölümü
veya Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak

11

12

Farmakoloji

Fizyoloji

EŞİT AĞIRLIK
(en az 55 puan)

Tezsiz (İ.Ö)

20

-

Ebelik Lisans mezunu olmak

Doktora

2

2

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik tezli yüksek lisans
mezunu olmak.

Yüksek Lisans

-

-

Öğrenci alınmamasına.

-

-

-

Tezsiz (İ.Ö)

10

-

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültesi
mezunları veya Kimya, Biyoloji, İktisat, Moleküler
Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak.

Doktora

-

-

Öğrenci alınmamasına.

Yüksek Lisans

2

2

Veteriner Hekimlik, Bilgisayar veya
Elektronik
Mühendisliği veya Programcılığı, Biyomühendislik
veya Fen, Eğitim (PDR Böl.) Psikoloji, Eczacılık
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık
Yüksekokulu mezunu olmak.

EŞİT AĞIRLIK
(en az 55 puan)

SAYISAL (en
az 55 puan)

Tezsiz (İ.Ö).

Doktora

13

14

Halk Sağlığı

Hemşirelik

30

2

10

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültesi,
Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Elektronik Mühendisliği
veya Programcılığı, Biyomühendislik, Fen, Eğitim
(PDR Böl.) Psikoloji, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya
Sağlık Yüksekokulu,. İktisat, Moleküler Biyoloji ve
Genetik lisans mezunu olmak.

-

2

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında
yüksek lisans yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu
olmak.

SAYISAL
(en az 55 puan)

SAYISAL
(en az 55 puan)

Yüksek Lisans

6

-

Tıp, Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu mezunu
olmak.

Tezsiz (Ö.Ö)

-

-

Öğrenci alınmamasına.

Yüksek Lisans

-

-

Öğrenci alınmamasına.

Tezsiz (İ.Ö.)

9

2

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık
Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Doktora

9

-

Hemşirelik Anabilim Dallarından herhangi birinde
yüksek lisans yapmış olmak.

-

EŞİT AĞIRLIK
(en az 55 puan)

-

EŞİT AĞIRLIK
az 55 puan)

(en

15

Kadın Hastalıkları
ve
Doğum

Yüksek Lisans

-

-

Öğrenci alınmamasına.

-

Hemşireliği
16

Diş
HistolojiEmbriyoloji

Yüksek Lisans

18

2

Hekimlik, Biyomühendislik mezunu, Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak.

Tezsiz (İ.Ö.)

10

10

Doktora

4

2

Tıp Fakültesi mezunu veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans
yapmış olmak.

3

-

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Veteriner

Diş Hekimliği, Veteriner
Hekimlik, Biyomühendislik mezunu, Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak.

Yüksek Lisans
17

4

Hekimliği,

Biyoloji,
Moleküler
Biyoloji
ve Genetik,
Biyomühendislik Bölümlerinden mezun olmak.

Doktora

2

-

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Moleküler Biyoloji ve
Genetik Yüksek Lisans, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Histoloji
yüksek lisans mezunu olmak.

Doktora

-

-

Öğrenci alınmamasına.

SAYISAL
(en az 55 puan)

SAYISAL
(en az 55 puan)

SAYISAL
(en az 55 puan)

SAYISAL
(en az 55 puan)

-

Yüksek Lisans
19

3

-

Tıbbi Parazitoloji
Doktora

3

-

Yüksek Lisans

20

5

2

Sağlık Hizmetlerinde
İletişim

Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek
Lisans

50

-

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Veteriner
Hekimliği Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunu
olmak.

SAYISAL
(en az 55 puan)

Tıp Fakültesi veya Veteriner Hekimliği Fakültesi veya
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak veya Sağlık
SAYISAL
Bilimleri Enstitüsü’nde Tıbbi Parazitoloji veya Tıbbi
(en az 55 puan)
Mikrobiyoloji yüksek lisansını tamamlamış olmak.

Bir lisans programı bitirerek hemşire, ebe, sağlık
memuru, hekim, diş hekimi, biyolog, acil yardım ve
afet yöneticisi, iletişimci, sosyolog, psikolog, pedagog,
sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sağlık
eğitimcisi, sağlık yöneticisi, çocuk gelişimcisi, eczacı,
fizyoterapist yada diyetisyen unvanını kullanmaya hak
kazanmış olmak.
Bir lisans programı bitirerek hemşire, ebe, sağlık
memuru, hekim, diş hekimi, biyolog, acil yardım ve
afet yöneticisi, iletişimci, sosyolog, psikolog, pedagog,
, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sağlık
eğitimcisi, sağlık yöneticisi, çocuk gelişimcisi, eczacı,
fizyoterapist ya da diyetisyen unvanını kullanmaya hak
kazanmış olmak.

SAYISAL
EŞİT AĞIRLIK
SÖZEL
(en az 55 puan)

-

Yüksek Lisans

4

-

-

-

21
Hemşirelikte
Yönetim

Tezsiz (İ.Ö.)

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık
Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmak.
Öğrenci alınmamasına.

EŞİT AĞIRLIK
(en az 55 puan)
-

Öğrenci alınmamasına.
Yüksek Lisans

22

-

Öğrenci alınmamasına.

Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği

-

Tezsiz (İ.Ö.)

-

-

Öğrenci alınmamasına.

23

Sosyal Hizmet

Yüksek Lisans

-

-

-

Öğrenci alınmamasına.
Yüksek Lisans

-

-

24

Öğrenci alınmamasına.

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Hemşireliği

-

Tezsiz (İ.Ö.)

-

-

-

Öğrenci alınmamasına.
Halk Sağlığı
25

Yüksek Lisans

-

-

-

-

-

-

Hemşireliği

Tezsiz (İ.Ö.)

Öğrenci alınmamasına.

Öğrenci alınmamasına.
26

İç Hastalıkları
Hemşireliği

Yüksek Lisans

-

-

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Uyruklu Adaylar İçin Gerekli Belgeler:

•

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için yeni kayıtlar ve yeni
kayıtların ders seçimleri Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılmaktadır. Kesin kayıt belgeleri Uzaktan
Eğitim Merkezine teslim edilecektir. Daha detaylı bilgi için http://uzem.cbu.edu.tr/ sayfasını takip ediniz.
Tel= 444 9 228

•

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Programı haricindeki programa kesin kayıt yaptırmaya hak
kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitümüz Müdürlüğüne şahsen teslim etmek
zorundadır.

•

Yüksek lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, doktora programlarına
başvuru için yüksek lisans
diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili
yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.(1 adet)

•

Hemşirelik ve Ebelik ile ilgili yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracakların Sağlık Bakanlığı lisans
diploma onayı istediğinden lisans diplomasının onaylı 2 adet fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.
Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Lisans Programlarına kayıt yapacaklar lisans programından yeni mezun
olmuşlar ise veya diplomaları kendi okullarınca henüz hazır değil ise daha sonra diploma örneklerini getirmek
koşuluyla geçici mezuniyet belgesi ile kesin kayıt yaptırabilirler.

•

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not
ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim
kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

•

ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

•

Doktora programları için: YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter
tasdikli sureti. Bu belgeler aday tarafından online başvuru esnasında sisteme yüklenecektir (son beş yıla ait
sınavlar geçerlidir). Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların YDS veya eşdeğer sınav sonuç
belgesi bulunmayanlar üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına katılacaktır.(Sınav ücreti dekontu kesin
kayıtta teslim edilecektir.)

•

Aday tarafından online başvuru esnasında sisteme yüklenen son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.)

•

Nüfus cüzdanı fotokopisi

•

Erkek adayların askerlik şubelerinden veya e-devletten alınan son bir aya ait askerlik durum belgesi. (Yabancı
uyruklu adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

•

Özgeçmiş

•

Başvuru ve kesin kayıt formu doldurularak Enstitümüze verilecektir. Başvuru formu lisansüstü formlar
kısmında yayınlanmıştır.
Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Gerekli Belgeler:

•

Başvuru formu (Başvuru formu lisansüstü formlar kısmında yayınlanmıştır.)

•

Lisans/yüksek lisans diplomasının onaylı fotokopisi. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1
adet) • Onaylı transkript örneği. yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript
belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

•

Doktora başvuruları için ÜDS, KPDS, YDS, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)
sınavlarından en az 55 puan ya da Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alındığını gösterir onaylı belge. Yabancı dil
belgelerinin geçerlik süreleri beş yıldır.

•

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk
vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların
daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında okul tanınır yazısı getirmeleri
gerekmektedir. (Yabancı ülkelerdeki tıp, eczacılık, diş hekimliği, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ergoterapi,
hemşirelik, tıbbi laborant, radyoloji ve sağlık hizmetleri alanlarından birinden mezun olanlardan YÖK
tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları şarttır. )

•

Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı
sureti (en az B seviyesinde Türkçe yeterlik sınav belgesi) (Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara
başvuran adaylar ya Türkçe bildiklerini gösteren yetkili bir kurumdan aldıkları belgeyi ibraz ederler veya bir
yıl Türkçe hazırlık eğitimi görürler. Tüm diller için dil yeterliliği ile ilgili belgeleri ibraz edemeyen adaylar
bir yıl hazırlık eğitimi görürler. Dil hazırlık eğitimi gören adaylar yeterlik belgelerini ibraz ettikleri zaman
ilgili programa başlarlar. Bir yıl içerisinde dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar sağlayana kadar öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.) Başvurulan lisansüstü programların eğitim dili ile ana dili aynı olan adaylardan
dil yeterlilik şartı aranmayacaktır.

•

İkametgâh belgesi fotokopisi ile yabancı uyruklu numarasını gösterir belge

•

Öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe
çevirisi.(Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında öğrenim vizesi istenmeyecektir.)
Yabancı uyruklu adayların vize ile ilgili işlem ve yükümlülükleri kendilerine aittir.

•

Yüksek lisans veya doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş
hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Yüksek lisans veya
doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tanınırlık ve denklik belgesi hakkında bilgi İçin TIKLAYINIZ. •
Özgeçmiş

•

Niyet mektubu veya çalışma dosyası

•

Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.)
BAŞVURU VE DEĞERLENDIRME TAKVİMİ
Uzaktan Eğitim / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

06.08.2018
Başlangıç
Bitiş

10.08.2018
saat:17:00

Tezli Yüksek Lisans / Doktora Başvuru Tarihleri

06.08.2018
Başlangıç
Bitiş

Tezli Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Sınav Tarihi ve
Saati

14.08.2018
:17:00

28.08.2018

Saat :10:00

Mülakat Sınav Tarihi:

03.09.2018

Tezli Yüksek Lisans / Doktora Başvuru Sonuçlarının açıklanması:

05.09.2018

Başvuru sonuçlarınızı mülakata girdikten sonra başvuru yaptığınız
online sayfasına giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Sonuçlar
Enstitümüzün internet adresinden ayrıca ilan edilecektir.

saat

Uzaktan Eğitim / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Sonuçlarının
Açıklanması

Uzaktan Eğitim / Tezsiz Yüksek Lisans Asıl Kontenjandan
Yerleşenlerin Kayıtları

17.08.2018

28 -31 Ağustos 2018

Uzaktan Eğitim / Tezsiz Yüksek Lisans Yedek Olarak
Yerleşenlerin Kayıtları

03-07 Eylül 2018

Tezli Yüksek Lisans / Doktora Asıl Kontenjandan Yerleşenlerin Kesin
Kayıtları

06-07 Eylül 2018

Tezli Yüksek Lisans / Doktora Yedek Olarak Yerleşenlerin
Kayıtları

12-13 Eylül 2018

ADAYLARIN DİKKATİNE
•

Posta

ile

başvuru

(yabancı

kontenjanlara başvurular

hariç) kabul edilmeyecektir.

Başvurular “online” yapılacaktır.
•

Yabancı uyruklu başvurular, başvuru dilekçesi ve istenilen evrakların duyurulan tarihte Enstitümüze şahsen
getirilmesi veya eksiksiz olması koşuluyla kargo ile zamanında ulaştırılması ile tamamlanır. • Tezsiz yüksek
lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

•

Öğrenci katkı payı ve harç ücretleri ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

•

Tezsiz yüksek lisans 2018-2019 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Ücreti için Tıklayınız

•

Enstitümüzde tezli yüksek lisans veya doktora programını kazandığınız takdirde ilanımızda belirtilen kayıt
tarihlerinde kayıt için Enstitümüze geldiğinizde başka hiçbir tezli yüksek lisans veya doktora programında
kayıtlı olmamanız gerekmektedir.

•

Kayıt için Enstitümüze geldiğinizde YÖKSİS sisteminde başka bir tezli yüksek lisans veya doktora
programında kaydınız varsa Enstitümüze kaydınız yapılamayacaktır. Bu durumda olanların önceden diğer

tezli yüksek lisans veya doktora kayıtlarını sildirmeleri gerekmekte olup, ayrıca bu durumda olanlara kayıtlar
için belirlenen tarihler dışında ek bir süre verilmeyecektir.
•

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans programı mezunu olmanız gerekmektedir.
06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisansa başlayıp mezun olan öğrenciler doktora programına devam
edemezler.

•

2018-2019 güz dönemi kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması
gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal
edilecektir.

•

Adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans/yüksek lisans not ortalamalarını gösteren
transkriptlerini (basılı ve onaylı) ve diğer tüm belgeleri mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları
zorunludur.

•

Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan
"aslı gibidir" yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte
gelmeleri gerekmektedir. • Hemşirelik ve Ebelik ile ilgili yüksek lisans programlarına kayıt yapacaklar
Sağlık Bakanlığı lisans diploma onayı istediğinden lisans diplomasının onaylı 2 adet fotokopisini getirmeleri
gerekmektedir. Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Programlarına kayıt yapacaklar lisans programından yeni
mezun olmuşlar ise veya diplomaları kendi okullarınca henüz hazır değil ise daha sonra diploma örneklerini
getirmek koşuluyla geçici mezuniyet belgesi ile kesin kayıt yapabilirler.

•

Mezuniyet belgesini ve başvuru koşullarında belirtilen diğer belgeleri getirmeyen adayların kaydı
yapılmayacaktır.

•

Lütfen başvuru yaparken güncel e-posta adresi ve telefon numaranızı yazınız. (Öğrenciliğiniz süresince
iletişim bu adresten sağlanacaktır.)
NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların
kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir ve haklarında tahkikat
başlatılır.
1.Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumludur.
2.Adaylar eksik ya da hatalı belge yüklediklerinin farkına varmaları durumunda, adaylar başvuru süresi
sonuna kadar bu eksikliklerini sistem üzerinden kendileri düzeltebilirler.
3. Başvuru süresince Enstitümüz tarafından adaylarla ilgili her hangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
İletişim Telefonları : (0236) 236 09 89 E-posta saglik@cbu.edu.tr
Karşılaştığınız başvuru sorunları ile ilgili enstitubasvuru@cbu.edu.tr adresine ubs destek – e-posta atınız.

Fax: (0236) 238 21 58
Adres: Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı zemin kat: Yunusemre İlçesi/MANİSA

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ADAYLARININ MÜLAKAT SINAV YERLERİ VE SAATİ
Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların mülakat sınavları başvurdukları
Anabilim Dalları’nda yapılacaktır. Enstitümüze gelmenize gerek yoktur.
Uncubozköy Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binasında bulunan Anabilim Dallarımız;
Farmakoloji, Fizyoloji, Histoloji‐ Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Parazitoloji,

Anatomi,

Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Spor Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Anabilim Dallarımız (İstasyon Mevkii)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko - Sosyal Alanlar, Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve
Antrenman, Spor Sağlık, Spor Bilimleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Anabilim Dallarımız (Uncubozköy Kampüsü)
Ebelik, Hemşirelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği, Sosyal Hizmet, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı Hemşireliği, İç Hastalıkları
Hemşireliği.
Anabilim Dalı

Program

Ebelik

Yüksek Lisans Ve
Doktora

Sağlık Bilimleri
Fakültesi (Uncubozköy
Kampüsü)

Fizyoloji

Yüksek Lisans Ve
Doktora

Uncubozköy Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Dekanlık
Binası

03.09.2018

Yüksek Lisans

Uncubozköy Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Dekanlık
Binası

03.09.2018

10. 30

Doktora

Sağlık Bilimleri
Fakültesi (Uncubozköy
Kampüsü)

03.09.2018

14.00

Halk Sağlığı

Hemşirelik

Mülakat Yeri

Mülakat Tarihi

03.09.2018

Mülakat Saati
10.00
Doktora 10.00
Yüksek Lisans 11.00

Histoloji-Embriyoloji

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Parazitoloji

Sağlık Hizmetlerinde
İletişim

Hemşirelikte Yönetim

Uncubozköy Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Dekanlık
Binası

03.09.2018

08.30

Yüksek Lisans ve
Doktora

Uncubozköy Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Dekanlık
Binası

03.09.2018

10.00

Yüksek Lisans ve
Doktora

Uncubozköy Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Dekanlık
Binası

03.09.2018

08.30

Yüksek Lisans

Hafsa Sultan Hastanesi

03.09.2018

08.30

Sağlık Bilimleri
Fakültesi (Uncubozköy
Kampüsü)

03.09.2018

14. 00

Yüksek Lisans ve
Doktora

Yüksek Lisans

LİSANSÜSTÜ KAYIT FORMLARI
•

Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt Formu

•

Doktora Programına Kesin Kayıt Formu

•

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Formu

•

Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Formu

