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1. Başvuru Tarihi
-

2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü programlara öğrenci Başvurular
13-31 Ağustos 2018 tarihinde http://kayit.ahievran.edu.tr/sosyal adresine online
yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:
-

Adaylar sadece bir (1) anabilim dalı için kayıt yaptırabilecektir.

-

Evrakları eksik olan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

-

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına alan dışından başvuran öğrenciler için ilgili
ABD / ASD kararı ile Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

2. Başvuruların Değerlendirilmesi
-

Lisansüstü programlara başvuran adayların evrakları 03-05 Eylül 2018 tarihleri
arasında değerlendirilecektir.

3. Mülakata Hak Kazanan Adayların İlanı
-

Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 06 Eylül 2018 Saat: 14:00’da
http://sbe.ahievran.edu.tr adresinden duyurulacaktır

4. Mülakat Tarihi
-

Yüksek Lisans Programları için 11 Eylül Salı saat 09:00

-

Doktora Programları için 10 Eylül Pazartesi saat 09:00

5. Sonuçların İlanı
-

12

Eylül

2018

Çarşamba

günü

Saat:

17.00’da

(www.ahievran.edu.tr

ve

http://sbe.ahievran.edu.tr) adreslerinden duyurulacaktır.

6. Kesin Kayıt Tarihi
-

Kesin kayıtlar 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde kayıt
yapılacaktır.

7. Yedeklerin İlanı
-

Yedek adaylar 14 Eylül 2018 Pazartesi Saat: 17.00’de ilan edilecektir.

8. Yedeklerin Kayıt Tarihi
-

17 Eylül 2018 Tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek öğrenci
listesinden başvuran öğrencilerin boş kalan öğrenci sayısı kadar yedekteki sırası
dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.
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9. Doktora/Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler


Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ya da mezun durumundaki
adaylar için mezun olduğunu gösterir transkript belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi.



Nüfus cüzdanının fotokopisi



Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim
Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.



Not döküm belgesi fotokopisi (transkript)



Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük sisteme çevrim işlemi
YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri not çevirim
işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.



ALES sonuç belgesi



Yabancı Dil Belgesi aslı veya onaylı sureti (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, EYDS veya eşdeğerliği
Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık
gelen puanları almış olmak gerekir)

10. Yüksek Lisans Programı Başvurularında Aranacak Şartlar


Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğrenimini yurt
dışında tamamlamış olanların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesini ibraz
etmesi gerekir.



Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olmaları gerekir
(Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalına, alan içi olarak kabul edilenlerde ALES’e girmiş
olma koşulu aranmaz). Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık
gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.



Yabancı dil sonuç belgesi. Şayet dil belgesi yoksa yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek
hesaplama yapılır.

11. Doktora Programı Başvurularında Aranacak Şartlar


Başvuracak adayların bir lisans (yüksek lisans geçerliliği olan) / yüksek lisans diplomasına
veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans (yüksek lisans geçerliliği olan) veya
yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlardan ayrıca Yükseköğretim
Kurulunca verilmiş denklik belgesi istenir.



Yüksek lisans mezuniyet notunun özel şartlarda belirtilen bir not yok ise tezli yüksek lisans
programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden
en az 2,5 harfli sistemde en az CB olması gerekir.
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Lisans derecesiyle (yüksek lisans geçerliliği olan bir diplomaya sahip olma koşuluyla) doktora
programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya
muadili bir puana sahip olmaları gerekir.



Yabancı dil (YDS) sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir
yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dil belgesinin olması gerekir.

12.

Mülakata Gireceklerin Değerlendirilme Esasları


Başvuru yapan adaylar, puan sıralaması dikkate alınarak, ilgili program için belirtilen
kontenjanın üç katı olacak şekilde mülakata çağrılır. Puan sıralaması yapılırken ALES
puanının %50’si, lisans, yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u ve yabancı dil sınavı
puanının %20’si toplanır.

13. Değerlendirme Nasıl Yapılacak?


Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında
ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si, Bilimsel
Değerlendirme sınavının (mülakat) %20’si dikkate alınır. Yabancı dil belgesi bulunmayan
adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir. Giriş sınavı başarı notu 100 üzerinden 60’ın
altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.



Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans
mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si, Bilimsel Değerlendirme sınavının
(mülakat) %20’si dikkate alınır. Giriş sınavı başarı notu 100 üzerinden 65’in altında olan
adaylar başarısız kabul edilirler.



Güzel Sanatlar Ana sanat Dalı öğrenci alımında 100 üzerinden 50’nin altında alan adaylar
başarısız kabul edilir. Bilimsel Değerlendirme sınavına (mülakat) girmeyen öğrencilerin
sınavı geçersiz sayılır. İlan edilen kontenjan sayısından az başvuru olması durumunda 50
başarı puanı barajı uygulanmaz. Kontenjanlar giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan
öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Bilimsel Değerlendirme sınavı (mülakat) başarı
puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla yazılı sınav notu, dosya inceleme ve/veya
uygulamalı sınav notu, Bilimsel Değerlendirme sınavı (mülakat) başarı puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır.

14. Başvuru Ücreti
-

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına kayıt
için adaylardan 50 TL kayıt ücreti alınacaktır.
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İletişim Bilgileri
Adres:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cacabey Yerleşkesi,
Rektörlük Eski Binası Kat:2 40100 Merkez /KIRŞEHİR

Enstitü Web Sayfası:

http://sbe.ahievran.edu.tr

Telefon (Enstitü):

0 (386) 280 43 00 – 43 04 – 43 06
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