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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı: Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ALES

sayısal puan türünden en az 55 puanına sahip olmaları gerekir. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.Yabancı dil puanı aranmamaktadır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri

gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,

Çocuk Nörolojisi, Sporcu Sağlığı, Halk Sağlığı, İş Uğraşı Terapisi, Anatomi, Hidroklimatoloji, Biyomekanik ve bunun gibi mesleğin

diğer multidisipliner alanlarında yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.ALES sayısal puan türünden en az 70 puan ve Yabancı

Dil Sınavı’ndan en az 60 puan sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır.Yabancı

uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                                                       

Doktora programına başvurabilmeleri için Yabancı Dil Sınavı ya da buna eş değer sınavlardan en az 55 puana sahip olmaları gerekir.
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Beden Eğtitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı : Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans

diplomasına ve ALES'den başvurduğu programın herhangi bir program türünden en az 55 puana sahip olması gerekir. Yabancı dil puanı

aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini

belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır. Adayların mezun olduğu

bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı: Tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren

fakültelerin başarılı öğrencileri için başvuru yapabilir. ALES'den başvurduğu programın herhangi bir program türünden en az 55 standart

puana ve Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 55 puan sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı

aranmamaktadır.Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. Yabancı

uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.İlan

edilmiş kontenjanlara göre adayların programa kabul edilmeleri ve yerleştirilmeleri için ön kayıt olduktan sonra ilgili Enstitüye bağlı

Anabilim dalının hazırladığı sözlü ve/veya yazılı sınavdan geçerli not (75) almaları gerekmektedir.
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Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı :Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların, Beslenme ve

Diyetetik lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.Yabancı uyruklu

öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı

uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı: Doktora programına başvurabilmek için adayların; Beslenme ve Diyetetik, Beslenme

Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmaları

gerekmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün ilgili kurulunun uygun bulduğu farklı disiplinlerden de doktora yapmak üzere adaylar

kabul edilebilir. Lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 2,50 ya da eş değeri olması gerekir. Adayların ALES sayısal 

puan türünden 70 ve yabancı dil sınavından 55 alması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri

kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan

şartı aranmamaktadır.  
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Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı :Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların Hemşirelik Bölümü, Sağlık

Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü,Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik lisans mezunu olması gerekmektedir.ALES sayısal puan

türünden en az 55 puan almış olması gerekmektedir.Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK

tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı

aranmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                    

Hemşirelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların Hemşirelik Bölümü, Sağlık

Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü,Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik lisans mezunu olması gerekmektedir. ALES ve yabancı dil

puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini

belgelemeleri gerekmektedir.

Hemşirelik Doktora Programı: Doktora programına başvurabilmek için adayların Hemşirelik anabilim dalı ya da hemşireliğin anabilim

dallarından birinde yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünden en az 55 puan ve Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 60 puan

sahip olması gerekir.Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce

öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Doktora programına

başvurabilmeleri için Yabancı Dil Sınavı ya da buna eş değer sınavlardan en az 55 puana sahip olmaları gerekir. 
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