
 

 

T.C. 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü) 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

Enstitümüzün aşağıda belirtilen Lisansüstü Programlarına  

2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi için öğrenci alınacaktır. 

 

(Enstitü Yönetim Kurulumuzun 14.06.2019 tarih ve 2019/11-21 sayılı Kararının Ekidir) 

 

ÖNEMLİ NOT: 

 Adayların başvuru ücretini yatırmadan önce açıklamaları dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Geçersiz 

başvuru, başarısız olma durumu veya başka bir nedenle başvuru ücreti iade edilmez. 

 Adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavına girebilmesi için ön değerlendirme puanının en az 40 puan olması 

gerekir. Ön değerlendirme puanı hesaplanırken ALES puanının % 50’si, mezuniyet notunun %10’u ve varsa 

yabancı dil puanının %20’si esas alınır. Yabancı dil sonuç belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) 

olarak hesaplanır. 

 Adayların sadece bir (1) anabilim dalına tercih yapma hakkı vardır. Bir lisansüstü programda kaydı bulunanların 

kesinlikle kaydı yapılmayacaktır. 

 İlgili Anabilim Dalında belirlenen kontenjanların 3 katı aday, Bilimsel Değerlendirme Sınavına alınır. 

 Evrakları eksik veya hatalı olan adayların başvurusu kabul edilmez. 

BAŞVURU TARİHLERİ  
Başvurular 17-28 Haziran 2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 

https://kayit.ahievran.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.  

BAŞVURU ÜCRETİ  

Başvuru tarihinde adaylar Halk Bankası Kırşehir Şubesi 

TR300001200950200006000096 Hesap Numarasına 50TL (Elli) 

başvuru ücretini, T.C. Kimlik Numarası ile yatıracaklar ve dekontunu 

online başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. (Ücret yatırmayan 

adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

SINAVINA HAK KAZANAN 

ADAYLARIN İLANI 

02 Temmuz 2019 Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 

https://sgbe.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır. 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

SINAV YERİ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 

Seminer Salonu 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

SINAV TARİHİ 

Yüksek Lisans Mülakatı 03 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 10.00 

Doktora Mülakatı 03 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 14.00 

SONUÇLARIN İLANI 
05 Temmuz 2019 Cuma Saat 17.00 (https://sgbe.ahievran.edu.tr 

adresinde duyurulacaktır) 

KESİN KAYIT TARİHİ 09-11 Eylül 2019 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır. 

YEDEKLERİN İLANI 11 Eylül 2019 saat 17.00 

YEDEKLERİN KAYIT 
12 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek öğrenci 

listesinden boş kalan öğrenci kontenjan sayısı kadar yedekteki sırası 

dikkate alınarak kayıt yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONTENJANLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 

Program 

Adı 

Program 

Türü 
Kont. 

ALES 

Puan 

Türü 

AÇIKLAMA 

(Aşağıda belirtilen şartları taşımayanların başvurusu 

alınmayacaktır.)  
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Yüksek 

Lisans 
10 

Sayısal 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları mezunları ile 

Sağlık Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı mezunu 

olmak, ALES’ den az 70 puan almış olmak ve Yabancı Dil 

(YDS, YÖKDİL) sınavından en az 50 puan veya YÖK 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından muadili olan bir puan almak. 

Yüksek 

Lisans Yatay 

Geçiş 

- Aynı program öğrencileri başvurabilir. 

Doktora 2 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Programı mezunu olmak,  ALES sınavından en az 70 puan, 

Yabancı Dil (YDS, YÖKDİL) sınavından en az 55 puan 

veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından muadili puan almak. 
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 Yüksek 

Lisans 
10 

Sayısal 

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Fakültelerin Kimya, Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili bir lisans 

programından mezun olmak, ALES sınavından en az 65 

puan almış olmak. 

Yüksek 

Lisans 

(Yatay 

Geçiş) 

- Aynı program öğrencileri başvurabilir. 
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Yüksek 

Lisans 
12 Sayısal 

Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 

Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık 

Yüksekokullarının ‘Hemşirelik‘ bölümünden, Lisans 

Programı mezunu olmak. ALES sınavından en az 60 puan 

almış olmak. 

Yüksek 

Lisans 

(Yatay 

Geçiş) 

-  Aynı program öğrencileri başvurabilir. 

 
1- BAŞVURUDA İZLENECEK SÜREÇ VE ADIMLAR: 

 Online kayıt sayfasından “KAYIT OL” linki ile T.C. Kimlik Numaranız, elektronik posta adresiniz ve 

belirleyeceğiniz şifre ile sisteme kayıt olmanız gerekir. 

 “GİRİŞ” linkini tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve belirlediğiniz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekir. 

  İstenen bilgileri eksiksiz doldurup, gerekli belgeleri yükleyerek başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekir. 

  Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra “BAŞVURUYU TAMAMLA VE 

ÇIKTI AL” ile başvurunuzu tamamlamanız gerekir. 

  Çıktısı alınan belgenin Kurumumuza teslim edilmesi gerekmez. 

 

2- İLETİŞİM BİLGİLERİ; 

 Adres   : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Terme Caddesi Cacabey 

 Yerleşkesi, Enstitüler Binası Kat:1, 40100 Merkez /KIRŞEHİR 

Enstitü Web Sayfası : http://sgbe.ahievran.edu.tr 

Telefon (Enstitü) : 0 (386) 280 50 55 – 52 17 

 

3- YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURUSUNDA ARANACAK ŞARTLAR 

 Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında 

tamamlayanlarda, Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. 

 ALES’ten başvurduğu programın taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav 

sonuçları da kabul edilir. 

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

 

http://sgbe.ahievran.edu.tr/


 

4- DOKTORA PROGRAMI BAŞVURUSUNDA ARANACAK ŞARTLAR 

 Başvuracak adayların bir lisans / yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. 

Lisans / yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda, Yükseköğretim Kurulunca 

verilmiş denklik belgesi aranır 

 Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans 

mezuniyet notunun 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. 

 Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 

3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir 

 Doktoraya yüksek lisans derecesinden başvuranlar için en az 70 ALES taban puanı, lisanstan başvuracaklar 

için ise en az 80 puan alması gerekir. ALES puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer 

sınav sonuçları da kabul edilir. 

 Yabancı dil (YDS, YÖKDİL) 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. 

5- PROGRAMLARA BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER 

 Nüfus cüzdanının fotokopisi 

 Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi 

 Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan 

denklik belgesi 

 Not döküm belgesi fotokopisi (transkript) 

 Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (transkript) 

 Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK 

eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır.  

 Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca 

yapılır. 

 Geçerli ALES sonuç belgesi fotokopisi  

 Yabancı Dil Belgesinin (YDS, YÖKDİL) aslı veya onaylı sureti 

6- PROGRAMLARA KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER 

 Yüksek Lisans / Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi 

 Nüfus cüzdanının fotokopisi 

 ALES sonuç belgesi 

 Yabancı Dil Belgesinin (YDS, YÖKDİL) aslı veya onaylı sureti 

 4 adet vesikalık fotoğraf 

 Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir 

enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir 

belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda 

olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz. 

7- BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVINA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI 

 Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile 

sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanlarının % 50’si, Lisans, Yüksek 

Lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’si,’inin toplamı ile 

bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak Yüksek Lisans 

ve Doktora programı için mülakata girecekler belirlenir. 

8- BİLİMSEL DEĞERLENDİRİLME 

 Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına 

% 50, lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. 

Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Genel 

puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler. 

 Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanına % 50, lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna % 

10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Genel puanı 100 üzerinden 65’in 

altında olan adaylar başarısız kabul edilirler. 

 Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir. 

 Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı 

başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya 

öncelik tanınır. 

 Yatay geçiş başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. 

Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.  

 Yatay geçişler ancak ders aşamasında geçerlidir, tez aşamasında yatay geçiş yapılamaz. 


