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T.C. 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 

             2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI YEDEK ADAY SONUÇLARI 
 
 

ANA BİLİM DALI 
 

PROGRAM 
 

ADI SOYADI 
 

GENEL BAŞARI 
PUANI 

 
  KESİN KAYIT HAKKI 

 
KESİN KAYIT TARİHİ 

Ebelik Tezli Yüksek Lisans       Betül ENGİN 74,419 Yedek 12.09.2018 

Ebelik Tezli Yüksek Lisans       Mervenur TİFTİKÇİ 74,397       Yedek 
(1.Yedek gelmezse) 

13.09.2018 

Ebelik Tezli Yüksek Lisans       Sevgi GÖRGÜÇ 73,119       Yedek 
(2.Yedek gelmezse) 

14.09.2018 

Ebelik Tezli Yüksek Lisans       Gözde AKILLI 73,106       Yedek 
(3.Yedek gelmezse) 

17.09.2018 

Ebelik Tezli Yüksek Lisans       Zehra ÇAM 72,458       Yedek 
(4.Yedek gelmezse) 

18.09.2018 

Ebelik Tezli Yüksek Lisans      Gülay BAŞAR 72,376       Yedek 
(5.Yedek gelmezse) 

19.09.2018 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans      Ecem KAYA 75,721 Yedek 12.09.2018 
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KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
 

1 Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adaylardan Lisans diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve tıpkıçekimi (fotokopi) 

2 Doktora programına müracaat eden adaylardan Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diplomalarının aslı ve tıpkıçekimi (fotokopi) 

3 Yabancı Uyruklu adayların diploma veya mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan “denklik belgesi” aslı ve tıpkıçekimi (fotokopi), 

sağlık alanları haricindeki başvurularda Yükseköğretim Kurumu’ndan “tanınma belgesi” aslı ve tıpkıçekimi (fotokopi) gerekmektedir. 

4 Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adaylardan Lisans transkriptinin aslı ve tıpkıçekimi (fotokopi) 

5 Doktora programlarına müracaat eden adaylardan Lisans ve Tezli Yüksek Lisans transkriptlerinin aslı ve tıpkıçekimi (fotokopi) 

6 ALES veya TUS ve yabancı dil belgelerinin aslı veya “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” yer alan belgelerini ibraz edilmesi gerekmektedir. 

7 Nüfus Cüzdanı veya Pasaport (Yabancı Uyruklu adaylar için) ve tıpkıçekimi (fotokopi) 

8 Adli Sicil Kaydı (Son 6 ay içerisinde alınmış olmalı, e-Devlet’ten alınan belge geçerlidir) 

9 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 

10 Erkek adaylardan askerlik durumu ile ilgili belge (e-Devlet’ten alınan belge geçerlidir) 

11 Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda lisansüstü programlara (tezsiz program hariç) kayıtlı olmadığına dair beyan dilekçesi. (Enstitüde doldurulacaktır.) 

 

 

Not: Kesin kayıtlar yukarıda belirtilen tarihlerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerinde şahsen müracaat ile yapılacaktır. 
(Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin 
kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas 
alınarak kabul edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin 
olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya 
tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu durumdaki kişiler için ayrıca 
savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Kayıtlar şahsen yapılır. Posta veya vekalet yoluyla iletilen kayıtlar kabul edilmeyecektir. (Tezsiz yüksek lisans 
programları hariç, bir öğrenci aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.)) 

 


