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İlana Başvuracak Adayların Dikkatine: Aşağıda ilan metninde belirtilen tüm hususları dikkatlice 
okumanız, metinde açıkça belirtilen hususlarda Enstitü telefonlarını meşgul etmemeniz önemle rica 
olunur.

BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR

1-Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diploması veya YÖK tarafından 
verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. İlanda belirtilen başvuru tarih aralığında mezun 
olmamış adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
2-Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen veya postayla başvuru kabul edilmeyecektir.
3-Başvuru adresi: http://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR
4-ALES ve yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
5-Başvuru sonuçları Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır.
6-Adayların transkriptinde not ortalaması yüzlük sistemden farklı ise Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın dönüştürme tablosu kullanılacaktır.
7-Kayıt esnasında adayların; Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi veya e-devlet mezuniyet belgesi, 
Transkript, ALES Belgesi, Ön Başvuru Formu, Askerlik Durumunu gösterir belge (erkek adaylar için) 
ve Yabancı Dil Belgesini (varsa) ibraz etmeleri zorunludur. Adayların belgeleri ilan metnine göre 
incelenerek alan şartını taşıyıp taşımadıkları ve ön başvuru formunda girilen verilerin ibraz edilen 
belgelerle uyumluluğu kontrol edilir. Girilen bilgiler ile ibraz edilen belgelerdeki bilgiler arasında 
uyuşmazlık olması durumunda başvuru geçersiz sayılır.
8-Online başvuru esnasında istenilen tüm bilgilerin, özellikle mezun olunan okul olarak fakülte bölüm 
program adlarının ve mezuniyet notu, ALES, Yabancı Dil gibi puanların virgülden sonraki hanelerinin 
yuvarlama yapılmadan olduğu gibi mutlaka eksiksiz, hatasız ve kısaltma yapılmadan açık olarak 
sisteme girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde eksik ya da hatalı veri girişini düzeltme imkânı 
olmayacağından başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
9-Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir. 
(Adaylar fotoğraflarını ÖSYM’nin yaptığı ALES, ÜDS vb. sınav sonuç belgelerinden “Farklı kaydet” 
işlemi ile yükleyebilirler.)
10-Başvuru Sonuçlarının İlanı: En yüksek GİRİŞ BAŞARI PUANI’ndan itibaren yapılacak sıralamaya 
göre asıl ve yedek şeklinde ilan edilecektir. Kontenjanlar en yüksek Giriş Başarı Puanına sahip 
adaydan itibaren yapılacak sıralamaya göre doldurulacaktır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde 
sırası ile ALES notu ile Lisans Mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
11-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya 07 Eylül 2020 tarihine kadar tecilli olmak. 
Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
12-Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi asıl ve yedek olarak enstitü yönetim 
kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü web sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri ilanda 
belirtilen süre içerisinde ve istenilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi durumunda yapılır. Süresi 
içerisinde kesin kaydını yaptırmayan ya da kesin kayıtta enstitüye teslim etmesi gereken belgeleri 
teslim etmeyen adaylar kayıt hakkını kaybederler. Rapor ve benzeri mazeret beyanına işlem yapılmaz, 
bu adayların yerine yedek listedeki adaylardan boş kalan kontenjan kadar, sırasıyla en yüksek puanlı 
adaylar ilan edilerek kaydı yapılır. Enstitü Web sayfasında yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin 
güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.
13-Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 
yaptırılamaz.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

1-Genel olarak adaylarda 20.04.2016 tarihinde yayınlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği ile 30 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Giresun Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5.- 6. Ve 8. maddesindeki koşullar aranacaktır.
2-Başvuru için Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. 
maddesine göre ALES’ten en az 55 standart (Anabilim dallarının belirledikleri ALES puan türüne 
göre) puan veya geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmak gereklidir.
3-Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranmamakta olup “GİRİŞ BAŞARI PUANI” nın 
hesaplanmasında %10’u hesaplamaya katılmaktadır.
4-GİRİŞ BAŞARI PUANI: Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; 
ALES veya eşdeğer puanın %65’i, lisans not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %10’unun 
toplamı alınarak hesaplanır.

http://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR
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GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMA:
ALES Puanı % 65
Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması % 25
Yabancı dil puanı %10

5-Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar 
başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde 
programlara yerleştirilir.

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri 7 Eylül 2020 Başlama saati: 08:00 – 11 Eylül 2020 Bitiş saati: 16:00

Başvuru Adresi http://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR
Sonuçların İlanı 21 Eylül 2020 Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçlarının İlanı

LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT TARİHLERİ
Beden Eğitimi ve Spor ABD Kesin Kayıt 
Tarihleri

22-23 Eylül 2020 (Saat 09.00-12.00/13:30-16.00)

Hemşirelik ABD Kesin Kayıt Tarihleri 24-25 Eylül 2020 (Saat 09.00-12.00/13:30-16.00)
Tıbbi Biyokimya ABD Kesin Kayıt Tarihleri 24-25 Eylül 2020 (Saat 09.00-12.00/13:30-16.00)
Yedek öğrencilerin listesinin ilanı 28 Eylül 2020
Yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri 30 Eylül-1 Ekim 2020 (Saat 09.00-12.00/13:30-

16.00)
*Kesin Kayıtlar Şahsen (veya noter onaylı vekâletname ile) yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

1.Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi; veya e-devlet mezuniyet 
belgesi
2.Lisans Transkripti aslı ve fotokopisi
3.ALES belgesi
4.Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını göstermek koşuluyla)
5.Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (varsa)
6.Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli askerlik şubesinden veya e-devletten 
alınmış) veya terhis belgesi
7.4 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf(kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun, son 6 ay içinde ve adayın 
kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde)
8.Öğrenci Bilgi Formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)
9.Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru formunun çıktısı

*Onaylanacak belgeler (Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve Lisans Transkripti), aslı ibraz 
edilmek şartıyla Enstitü tarafından onaylanır.
*Eksik evrak ile kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. İstenilen belgeler aslı gibidir yapılmış olsa bile (noter 
onaylı olanlar hariç) aslının ibrazı zorunludur.

http://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR
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T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2020-2021 EĞİTİM –ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

ANABİLİM 
DALI:
PROGRAMI

KONTENJAN 
SAYISI

ALAN ŞARTLARI

Beden Eğitimi ve 
Spor Anabilim 
Dalı:
Beden Eğitimi ve 
Spor Tezli Yüksek 
Lisans Programı

8 - - -

Herhangi bir 
ALES puan 
türünden en 
az 55 puan 
almak

1-Alan içi: Fakülte ve Yüksekokulların 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 
Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor 
Yöneticiliği Bölümlerinden mezun olmak. 

Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı:
Tıbbi Biyokimya 
Tezli Yüksek 
Lisans Programı

1 - - - Sayısal

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 
Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi 
mezunları ile diğer dört yıllık Fakültelerin 
biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, 
Gıda Mühendisliği, Beslenme ve 
Diyetetik bölümlerinden Lisans 
Diplomasına sahip olanlar

Hemşirelik 
Anabilim Dalı 
Cerrahi 
Hastalıkları 
Hemşireliği Tezli 
Yüksek Lisans 
Programı

3 - - - Sayısal

Yüksek lisans programı’na (alan içi): 
Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü, Hemşirelik Fakültesi mezunu 
olanlar başvurabilir.
Yüksek lisans programı’na (alan dışı): 
Alan dışı öğrenci alınmayacaktır.

İletişim: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres :Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Gazi Paşa Yerleşkesi Tıp Fakültesi Ek Bina

B blok(Prefabrik Bina) Kat 1-GİRESUN
Telefon: 0454 310 -16 47 /30 80 Fax: 0454 310 16 49 

E.posta: saglik.bilimleri.enst@giresun.edu.tr

mailto:saglik.bilimleri.enst@giresun.edu.tr

