Yüksek Lisans Kayıt Kabul Koşulları



Fakülte ve yüksekokulların en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,
İstatistik lisans diploması olmayanlar bir dönem ya da bir yıl, Anabilim Dalı Akademik
Kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık derslerini alırlar.
 H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitimi giriş koşullarını yerine getirmek
(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf):
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar
aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı ile ilgili
esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat
dalında lisans derecesine sahip olmak,
b) Başvurduğu program için Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına ya da
ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban
puanları belirlenen bir sınav puanına sahip olmak,
c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri
ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As a Foreign
Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil
sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak,

Doktora Programı Kayıt Kabul Koşulları


Biyoistatistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İstatistik alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
 H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitimi giriş koşullarını yerine getirmek
(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf):
MADDE 15 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda
aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalına ilişkin
esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat
dalında lisans veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya ilgili
mevzuata göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,
b) Başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek ALES veya
eşdeğeri bir sınav puanına sahip olmak,
c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal
ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari
taban puanına sahip olmak.
(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
Senato tarafından belirlenecek TUS veya ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki öğrenci kabulünde ALES’e
girmiş olma koşulu aranmaz; yabancı dille ilgili kabul koşulları Senato tarafından
düzenlenir.
(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği
sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dilde yürütülen
programlarda Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

Bütünleşik Doktora Kayıt Kabul Koşulları



Fakülte ve yüksekokulların en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,
İstatistik lisans diploması olmayanlar bir dönem ya da bir yıl, Anabilim Dalı Akademik
Kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık derslerini alırlar.
 H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitimi giriş koşullarını yerine getirmek
(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf):
MADDE 15 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda
aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalına ilişkin
esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat
dalında lisans veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya ilgili
mevzuata göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,
b) Başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek ALES veya
eşdeğeri bir sınav puanına sahip olmak,
c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal
ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari
taban puanına sahip olmak.
(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
Senato tarafından belirlenecek TUS veya ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki öğrenci kabulünde ALES’e
girmiş olma koşulu aranmaz; yabancı dille ilgili kabul koşulları Senato tarafından
düzenlenir.
(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği
sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dilde yürütülen
programlarda Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

