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ORDU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BİLGİLERİ

(Online Başvuru 11-14 Ocak 2018)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Yüksek Lisans Programlarına
başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.
Not: Adaylar en fazla bir tezli ve bir tezsiz yüksek lisans programına birlikte başvurabilir. 20 Nisan 2016
tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35/6
maddesi gereği; Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”
A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN;
1- Mezuniyet alanı yönünden, anabilim dalı tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip
olmaları gerekir.
2- Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk ve Yabancı uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik
belgesi de almaları gerekir.
3- Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE
sınavlarından en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. (ALES Puanı sınava giriş
tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
4- Adayların varsa anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından aldıkları puan değerlendirmeye katılır. (Yabancı Dil Puanı sınava giriş tarihinden itibaren 5
yıl geçerlidir).
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
1- Başvurular; 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda
başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Başvuruda bulunacak adayların, http//(başvuru tarihleri arasında aktif olacaktır) internet
adresindeki linkte yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurmaları gerekmektedir. Sistem
tarafından “Aday Numarası” ve “Şifre” alan adayın e-posta adresine bilgi gönderilecektir.
3- Online başvuru esnasında adaylar mezuniyet, transkript, ALES ve (varsa) yabancı dil sınav sonuç
bilgisini online başvuru ekranında istenilen şekle göre ibraz edeceklerdir. Sisteme girilen veriler
geçerli ve hatasız olmalıdır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi başvuru tarihinde web sayfamızdan
duyurulacaktır.
4- Başvuru esnasında yüklenen fotoğraflar; değerlendirme işlemleri ve kimlik basım işlemlerinde
kullanılacağı için sistemde belirtilen boyuta uygun olarak ön cepheden çekilmeli ve vesikalık formata
uygun olmalıdır.
5- Başvuruda belirtilen bilgilere göre sınav ve değerlendirme işlemleri değerlendirme jürisi tarafından
yapılacaktır. Kesin kayıt esnasında enstitüye teslim edilecek belgeler ile sonrasında beyan edilen
bilgilerin uygunluk kontrolü yapılacaktır.
6- Tercih hatası yapan ve/veya başvuruda istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile
tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve
belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı iptal edilir.
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7- Başvuru tarihi sona erdikten sonra başvurusu kabul edilen adaylar 16 Ocak 2018 Salı günü
Enstitümüz sayfasında ilan edilecektir.
8- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede mezuniyet transkriptinde
belirtilen 100’lük not sistemi kullanılır. Farklı sistemde olanlar için (4’lük vb. gibi) YÖK’ün yüzlük
sistem dönüşüm tablosu esas alınır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı Sınav 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da aşağıda adı geçen Fakülte/Anabilim
Dallarında yapılacaktır.
Anabilim Dalı

Sınav Yeri

Hemşirelik Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Ordu Üniversitesi
Cumhuriyet Yerleşkesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü
Ordu Üniversitesi
Cumhuriyet Yerleşkesi
Morfoloji Binası, Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Sınav Türü
Yüksek Lisans
Yazılı

Yazılı

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
1- Sonuçlar; 19 Ocak 2018 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün www.sabe.odu.edu.tr internet
adresinden ilan edilecektir.
2- “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 22-24 Ocak 2018,
3- “YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ise 25-26 Ocak 2018 tarihleri
arasında Enstitü Müdürlüğümüzün Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.
ADAYLARIN DİKKATİNE!!!
Asıl listeden süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar ve belirtilen tarihlerde kayıt
yaptırmayan yedek adaylar kayıt hakkını kaybederler. Belirtilen tarihler de kesin kaydını yaptırmayan
aday herhangi bir hak iddia edemez.
Kesin Kayıt işlemi şahsen yapılacaktır, şayet öğrenci kesin kayıtta kendisi bulunamayacaksa
Noterden yetki verdiği bir vekil tarafından kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. POSTA YOLU İLE KAYIT
YAPILAMAZ.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Ön kayıtta online başvuruda doldurulan Başvuru Formu, Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES Sonuç
Belgesi ve (varsa) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
2- Askerlik durum belgesi ve fotokopisi (Belgenin aslı enstitümüzce görülüp fotokopisi alınacaktır),
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4.5 x 6 ebadında 2 adet fotoğraf,
4- Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
Not: 1- Lisansüstü programlara kesin kayıt için gelen adaylar yukarıda belirtildiği üzere belgelerinin
asıllarını ve fotokopilerini getirmek zorundadır. Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmemektedir.
2- Tercih hatası yapan ve/veya başvuruda istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile
tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere
göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı iptal edilir.
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3- Programlara alan dışı kontenjandan başvurarak başarılı olup kesin kayıt yaptıran öğrencilere,
ilgili anabilim dalı tarafından önerilecek, en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
1- İlgili Üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri içindeki başka bir lisansüstü programda en az bir
yarıyılı tamamlamış olmak,
2- Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak,
3- Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan eşdeğeri puanı
olan başarılı öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir,
4-Adayların intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile belirlenir.
Not: Başvurular; 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Yatay geçiş başvurusu
onaylanan öğrenci, onay tarihinden (İlgili Yönetim Kurulu Karar Tarihi) itibaren en geç 15 gün içerisinde
Enstitü Müdürlüğüne şahsen (ya da noter onaylı vekili) başvurarak kesin kayıt işlemlerini
gerçekleştirmelidir. Belirtilen sürede kayıt yapılmadığı durumda yatay geçiş hakkından vazgeçmiş kabul
edilir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YAPACAK ADAYLARDAN
İSTENECEK BELGELER
1- Yatay Geçiş Başvuru Formu (Enstitümüz http://sabe.odu.edu.tr/index.php/posted/102 adresinden temin
edilebilir),
2- Onaylı transkript belgesi,
3- Ders içeriklerini gösteren belge, (Üniversitesi tarafından onaylı)
4- Öğrenci Belgesi,
5- Resim (1 adet),
6- Kimlik Fotokopisi,
olması gerekir.
Not: Başvuru şartlarına uymayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta
yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
DEĞERLENDİRME
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ
1: ALES

2: Lisans Mezuniyet
Notu

3: Yazılı Puanı

4: Yabancı
Dil

Başarı Puanı

%50

%20

%20

%10

(1+2+3+4)




Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı
sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması
gerekir.
Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen
kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarı puanının eşitliği durumunda ALES puanı
yüksek olan aday tercih edilir.

İrtibat Telefonu
İletişim Adresi

: 0 (452) 226 52 00 / 6105-6180
: Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Kat:3 Altınordu / ORDU
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