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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü) 

 

 

2020-2021 GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

Enstitümüzün Lisansüstü Programlarına, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Alımı İlanına 

İlişkin Başvuru Koşulu Ve Kontenjanları Aşağıdadır. 

(Enstitü Yönetim Kurulumuzun 17.08.2020 tarih ve 2020/24-43 sayılı Kararının Ekidir) 
 

ÖNEMLİ!! 

1- Adayların sadece bir (1) anabilim dalına tercih yapma hakları vardır. Bir Lisansüstü Programda 

Kaydı Bulunanların Kesinlikle Kaydı Yapılmayacaktır. 

2- Enstitü Müdürlüğü; Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sürecindeki gelişmeler doğrultusunda 

ilanda yer alan başvuru, sınav yöntemi, kayıt şekli ve tarihlerde güncelleme yapabilir. Adaylar; 

başvuru, sınav ve kayıt süreci ile ilgili gelişmeleri Enstitü web sayfasından takip etmelidir. 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ 

BAŞVURU TARİHLERİ  

Başvurular; 28 Ağustos - 10 Eylül 2020 Saat 17.00’ye kadar 

https://enstitukayit.ahievran.edu.tr/ adresinden online olarak 

yapılacaktır. Yatay Geçiş Başvuruları, bu tarihler arasında ilgili belgeler 

ve dilekçe ile şahsen yapılacaktır. 

BAŞVURU ÜCRETİ  

Başvuru yapacak adaylar; Halk Bankası Kırşehir Şubesi TR13 0001 2009 

5020 0006 0000 14 hesap numarasına 50 (Elli) TL kayıt ücreti 

yatırmaları gerekir. Ücret yatırırken T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadın 

dekonta yazdırılması gerekir. (Ücret yatırmayan adayların başvuruları 

geçersiz sayılır.)  

Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adaylar, ön kayıt ücretini ders 

kayıtlarını yaptırmadan önce ilgili hesaba yatıracaklardır. 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 11 Eylül 2020 Başvuruda bulunan adayların Ön Değerlendirilmesi.  

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

SINAVINA HAK KAZANAN 

ADAYLARIN İLANI 

Ön değerlendirme sonucunda, Bilimsel Değerlendirme Sınavına girmeye 

hak kazanan adayların listesi, 11 Eylül 2020 Saat: 17.00’de 

Enstitümüzün web (https://sgbe.ahievran.edu.tr) sayfasından ilan 

edilecektir. Adaylara ayrıca bireysel duyuru yapılmayacaktır.  

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

SINAV YERİ 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Sınav yeri; Sınavına girecek aday 

listesi ile birlikte ayrıca Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.) 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

SINAV TARİHİ 

Yüksek Lisans: 14 Eylül 2020 Pazartesi Saat 09.00’da 

Doktora           : 15 Eylül 2020 Salı Saat 09.00’da 

SONUÇLARIN İLANI 
15 Eylül 2020 Salı Saat 17.00’de Enstitümüzün web sayfasından 

duyurulacaktır. 

KESİN KAYIT TARİHİ 

16-17 Eylül 2020 tarihleri arasında mesai saati içerisinde şahsen veya 

noter vekâleti yoluyla yapılacaktır. Ancak; Koronavirüs Hastalığı 

(COVID-19) sürecindeki gelişmelere göre kayıtların yapılma biçimi 

ayrıca Enstitü web sayfasından ilan edilecektir. 

YEDEKLERİN İLANI 17 Eylül 2020 Perşembe Saat 17.30’da 

YEDEKLERİN KAYIT 
18 Eylül 2020 tarihinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek öğrenci 

listesinden boş kalan öğrenci kontenjan sayısı kadar yedekteki sırası 

dikkate alınarak kayıt yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

https://sgbe.ahievran.edu.tra/


KONTENJANLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 
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Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

6 3 - 3 - - 

S
ay

ıs
al

 

-YÜKSEK LİSANS:Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü ve Ergoterapi  Bölümü Lisans Mezunu olmak, 

Ergoterapi  Bölümü Öğrencileri 1 yıl akademik hazırlık 

eğitimi alacaklardır. ALES’ den az 70 puan almış olmak ve 

Yabancı Dil (ÜDS, YDS, YÖKDİL) sınavından en az 50 

puan almış olmak. 

-DOKTORA: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon alanlarında Yüksek Lisans Programı 

mezunu olmak, ALES sınavından en az 70 puan, Yabancı 

Dil (ÜDS, YDS, YÖKDİL) sınavından en az 55 puan almak. 

Moleküler Tıp 

Anabilim Dalı 
20 10 2 - - - 
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1- Mezun olunan alanlar: 

a) Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları 

b) Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Biyoloji, 

Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları 

c) Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği, 

Biyomühendislik ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları   

d) Sağlık Bilimleri alanıyla ilgili diğer Yükseköğretim 

kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar. 

2- ALES SAY puan türünden en az 60 puan veya ÖSYM'nin kabul 

ettiği eşdeğer sınavlardan bu puana tekabül eden puanları almış 

olmak. 

3- Yatay geçiş için aynı program öğrencileri başvurabilir. 

Hemşirelik Anabilim 

Dalı / Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği  

11 3 - - - - 

S
ay

ıs
al

 -Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve 

Sağlık Yüksekokullarının ‘Hemşirelik‘ bölümünden 

mezunu olmak. ALES sınavından en az 70 puan almış 

olmak. 

Hemşirelik Anabilim 

Dalı / Hemşirelik 

Esasları 

7 3 - - - - 

S
ay

ıs
al

 -Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve 

Sağlık Yüksekokullarının ‘Hemşirelik‘ bölümünden 

mezunu olmak. ALES sınavından en az 70 puan almış 

olmak. 

Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı / Hastane 

Enfeksiyon Kontrolü 

- - - 5 - - 

S
ay
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al

 

- Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Hastane Enfeksiyonları alanında Yüksek 

Lisans Mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Hemşirelik Alanı / Anabilim Dalında Yüksek Lisans 

Mezunu olmak şartını taşıyanlar, ALES sınavından en az 70  

puan almak. Yabancı Dil (ÜDS, YDS, YÖKDİL) sınavından 

en az 55 puan almak 

Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalı / Hareket 

ve Antrenman 

10 3 - - - - 
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1- Mezun olunan alanlar: 

Spor Bilimleri Fakültelerinin ve Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden 

Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünden mezun olanlar. Ayrıca 

Eğitim Fakültelerine bağlı Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olanlar. 

2- ALES Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin 

herhangi birinden en az 65 puan almış olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalı / Sporda 

Psiko-sosyal Alanlar 

10 3 - - - - 
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1- Mezun olunan alanlar: 

Spor Bilimleri Fakültelerinin ve Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, 

Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümünden 

mezun olanlar. Ayrıca Eğitim Fakültelerine bağlı Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinden mezun 

olanlar. 

2- ALES Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin 

herhangi birinden en az 65 puan almış olmak. 

 

 

 



1- ÖNEMLİ AÇIKLAMA!! 

➢ 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. 

➢ İlgili anabilim dalında belirlenen kontenjanların 3 katı aday, bilimsel değerlendirme sınavına alınır. 

➢ Evrakları eksik veya hatalı olan adayların başvurusu kabul edilmez. 

 

2- 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. 

➢ Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES), Kontenjan ve başvuru şartları 

tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı, belirtilmemiş ise başvurduğu programın puan 

türünde GMAT, GRE veya benzeri diğer sınavlardan en az 55 puan veya gerekli puanı alanlar (Son 5 yıl 

içerisinde) kabul edilir. 

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

 

3- 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 

66, 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 kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel 

şartlarda belirtilmiş puan veya 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. 

➢ Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinde yapılan değişiklik gereği, daha önce herhangi bir doktora/ sanatta yeterlilik/ tıpta 

uzmanlık/ diş hekimliğinde uzmanlık/ veteriner hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık 

mezuniyetlerini tamamlamış adayların, lisansüstü programlara başvurmaları halinde bu adaylar için 

ALES puan şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda olup lisansüstü programlara başvuran adayların puan 

hesaplamalarında, ALES Puanı olanlar için ibraz ettikleri puan üzerinden, ALES Puanı olmayanlar için 

başvurdukları program türü için ALES puanı 70 olarak hesaplanacaktır. Bu kapsamdaki adaylar için 

Giriş Puanı oluşturulacak ve her bir program için belirlenen kontenjan kadar öğrenci kabulü 

yapılacaktır.  

➢ 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. 

 

4-ÖN DEĞERLENDİRME ESASLARI;  

➢ ALES puanlarının % 50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından 

aldıkları puanın % 20’sinin toplamı ile bulunacak puanları; en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın 

üç katına kadar sıralanarak yüksek lisans ve doktora programı için bilimsel değerlendirme sınavına 

girecekler belirlenir. 

➢ Adayların ön değerlendirmede dikkate alınacak notları, ilanda belirtilen değerlendirme ağırlıklarına göre 

hesaplanır. Mezuniyet notları 100’lük sisteme dönüştürülerek ağırlıkları alınır. Mezuniyet not 

ortalaması, 100’lük sistemden farklı olan adayların not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulunun not 

dönüşüm tablosu esas alınır. Ön değerlendirmede toplam puanları eşit olan adaylar, sırasıyla ALES, 

lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı üstünlüğüne göre sıralanır. 

➢ Adayların Giriş Puanları ALES puanının %50’si, Diploma notunun %10’u, Yabancı Dil Puanının 

%20’si ve Bilimsel Değerlendirme Puanının %20’si alınarak hesaplanacaktır. Başvuruların 



kontenjandan fazla olması durumunda Giriş Puanı yüksek olanlara öncelik verilecektir. Giriş puanları 

aynı olan adaylardan doğum tarihi daha yeni olanlar tercih edilecektir. 

 

5- BİLİMSEL DEĞERLENDİRİLME; 

➢ Ön değerlendirme sonucunda başarılı kabul edilen adayların, ilan metninde belirtilen yer, gün ve saatte 

hazır bulunmaları gerekir. Bilimsel değerlendirme sınavı ilgili Anabilim/Anasanat/ Bilim Dalının 

kararına göre yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılabilir. 

➢ Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar ön değerlendirme puanlarına bakılmaksızın başarısız 

sayılır. 

➢ Bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda Toplam Başarı Puanı yüksek lisans programları için 100 

üzerinden 60, doktora programları için 70’tir. 

➢ Yüksek lisans ve Doktora programlarına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının 

%50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme 

sınavının ise %20’si alınarak değerlendirme yapılır. 

➢ Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavından başarılı 

sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 60, Doktora programlarına başvuranların ise 100 üzerinden en 

az 70 puan almaları gerekir. 

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

sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, Bilimsel 

Değerlendirme Sınavına notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

➢ Bilimsel Değerlendirme Sınavı sonucunda Toplam Başarı Puanları eşit olan adaylar, sırasıyla Bilimsel 

Değerlendirme Sınavı ve ALES puanı üstünlüğüne göre sıralanır. 

➢ Yatay Geçiş Başvuruları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine uygun değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

 

6-ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KABUL VE DEĞERLENDİRME BAŞVURU KOŞULLARI 

Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları, Üniversitemiz Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara 

Başvuru, Kayıt Kabul ve Eğitim-Öğretim Yönergesi uyarınca, ilanda belirtilen Anabilim Dallarının 

kontenjanı dahilinde yapılacaktır. Başvurular ve değerlendirmeler, Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisine 

yapılacak.  

Başvuruda İstenen Belgeler; 

a) Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan lisans veya yüksek lisans diploması 

b) Onaylı transkript örneği ve ders içeriklerini gösteren belge 

c) Özgeçmiş (İletişim bilgileri belirtilecek) 

d) ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa) 

e) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için) 

f) Pasaport fotokopisi 
 

7- ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA GEREKEN BELGELER 

➢ Vesikalık Fotoğraf (Kimlik Belgesinde Kullanılacak) 

➢ T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi 

➢ Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi 

➢ Yurtdışında mezun olanlar için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınan denklik belgesi 

➢ Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği 

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

eşdeğerlilik tablosu esas alınarak, Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite 

senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır. 

➢ Geçerli ALES sonuç belgesi fotokopisi. (Kasım 2015 ve sonraki sınavlar) 

➢ Yabancı Dil Belgesinin (YDS, YÖKDİL) aslı veya onaylı sureti. (Son 5 “Beş” yıldaki sınavlar) 

➢ Başvuru ücreti dekontu 

Not: Belgelerinizi fotoğraf çekerek değil bir tarayıcıdan taratarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir.  

 



8- KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER 

➢ Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi. 

➢ Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi. 

➢ ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi. 

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

➢ T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi. 

➢ İki (2) adet fotoğraf. 

➢ Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu. 

➢ 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 terhis belgesi istenir. 

❖ Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları ve fotokopileri birlikte getirilmelidir. Belgelerin asılları 

alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek fotokopileri 

alınacaktır. 

❖ Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmemektedir. 

 
İlan metnini detaylı bir şekilde okuduysanız 

↓    

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN 

 

9- 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 olunuz. 

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

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

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

ÇIKTI AL” ile başvurunuzu tamamlayınız. 

➢ Çıktısı alınan belgenin Kurumumuza teslim edilmesi gerekmez.  

 

10- 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 –  23 66 

 

 

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

