
 

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

2019-2020 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI 

 

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI  

ENGELLĠ ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 

 

 

A.  ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ: 
 

Başvurular 13-17 Ocak 2020 (Son Başvuru Günü Saat 17.30’a Kadar) 

Sonuçların İlanı 30 Ocak 2020 (saat 17.30’dan sonra) 

Kayıt Tarihleri 03-06 Şubat 2020 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 07 Şubat 2020 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları 10-12 Şubat 2020 

 

 

B. BAġVURU ġARTLARI: 
 

1. Engel oranının en az %60 oranında olması (Ömür boyu engellilik hali hariç, engellilik raporlarının son üç 

ay içinde sağlık kurulundan alınmış olması gerekir.) 

 

2. Başvurulacak programşartlarında belirtilen mezuniyet alanlarından mezun olmak  

 

3. Son beş yıl içinde öğrenci alım ilanında belirtilen ALES puan türünden yüksek lisans için en az 

55(ellibeş), doktora programları için en az 60 (altmış )puan almış olmak, 

 

4. Doktora programlarına başvuracak adayların mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 ve üzeri olması, 

 

5. Doktora programlarına başvuracak adaylarınson beş yıl içerinde; anadilleri dışında YÖK tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 55(ellibeş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması. (Yabancı dil sınavları ve Eşdeğer puanlar 

ile ilgili duyuruya ÖSYM’nin    https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 

adresinden erişilebilir.) 

 

6. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli (beş yıl) lisans öğretimi yapan diş hekimliği, veteriner ve tıp 

fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık 

yetkisi kazanmış olan fen ve eczacılık fakültesi mezunları, lisans diploması ile başvuruda bulunabilirler. 

Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans öğrenimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. 

 

 

C. BAġVURU ġEKLĠ: 
 

1. Adaylar başvuru tarihlerinde Enstitümüz web sayfasında “Duyurular & Haberler” alanında yer alan 

“Lisansüstü Öğrenim Başvurusu” sekmesine tıklayarak başvuru yapacakları program üzerinden online 

olarak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Elden veya posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.  

 

2. Online başvurularda aşağıda belirtilen “İstenen Belgeler” taranarak sisteme eklenecektir. Başvuru 

sonrası adayların başvurularda belirttikleri mail adreslerine “Başvurunuz Sonuçlandırılmıştır” şeklinde 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf


mail gönderilecektir.  Mail alan adaylar başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarını 

görebileceklerdir. 

 

3. Öğrenci adayları Üniversitemiz enstitüleri (Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri,) 

programlarından sadece birine başvuru yapabilir. Aksi halde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

4. Başvuru yapılması ile ilgili kılavuz web sayfamızda yayımlanmış olup, ilgili kılavuzdan yardım 

edinebilirsiniz. 

 

D. ĠSTENEN BELGELER: 
 

Online başvurularda aşağıda istenen belgeler başvuru sistemine tarama veya sorgulama yapılarak eklenecektir.  

Taranan ve eklenen belgeler net okunabilecek şekilde ve düz olarak yüklenecektir. Eksik bilgi girişi yapılmış, 

hatalı yüklenmiş veya istenen belgeleri yüklememiş adayların başvurusu geçersiz sayılarak reddedilecektir.  

 

1. Vesikalık Fotoğraf: Vesikalıkolmayan veya adayın yüzünün seçilemediği fotoğraflar kabul 

edilmeyecektir. 

 

2. Mezuniyet Belgesi (Lisans / Yüksek Lisans): Mezuniyet bilgileri “ MEZUN BİLGİSİ”  sekmesinde 

açılan sorgulama alanından seçim yapılarak E-devlet üzerinden aktarılacak olup, E-devlet üzerinde 

mezuniyet bilgileriniz gözükmüyor ise mezun olduğunuz fakülte/enstitü ile iletişime geçmeniz 

gerekmektedir 

 

3. Transkript Belgesi: Onaylıve mühürlü olması gerekmektedir. Tarama yapılarak eklenecektir. 

 

4. ALES Sınav Sonuç Belgesi: Başvuruotomasyonunda “Sınav Sonuçları” sekmesinde açılan sorgulama 

alanından sınav tarihi girilerek puan çağrılacak ve onaylanacaktır. 

 

5. Yabancı Dil Belgesi :Başvuru otomasyonunda “ Yabancı Dil Sınav Sonuçları” sekmesinde açılan 

sorgulama alanından sınav tarihi girilerek puan çağrılacak ve onaylanacaktır. (Doktora programlarına 

başvuran adaylar yükleyecek.) 

 

 

6. Askerlik Durum Belgesi: Sadece erkek adaylar yükleyecek olup, E-devlet üzerinden alınacak belgeler 

geçerlidir. 

 

7. BaĢvuru Ücreti Dekontu: Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 

50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair ödeme belgesi/banka dekontu taranarak eklenecektir. 

Açıklama kısmına başvuru yapan adayın ismi yazılacaktır. 

 

8. Sağlık Kurulu Raporu : Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulundan onaylı belge 

yüklenecek.(Ömür boyu engellilik hali hariç, engellilik raporlarının son üç ay içinde alınmış olması 

gerekir.) 

 

E. KONTENJANLAR: 

 

ANABİLİM DALI 
YÜKSEK 

LĠSANS 

(TEZLĠ) 

DOKTORA 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 1 1 EA 
 

Parazitoloji Anabilim Dalı (Veterinerlik) 1 - SAY 
 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 

Anabilim Dalı (Veterinerlik) 
1 - SAY 

 

Zootekni Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 

Anabilim Dalı (Veterinerlik) 
- 1 SAY 

 

Zootekni Anabilim Dalı 1 - SAY 
 



Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı (Veterinerlik) 1 1 SAY 
 

Biyokimya Anabilim Dalı (Veterinerlik) 1 - SAY 
 

Anatomi Anabilim Dalı (Veterinerlik) 1 - SAY 
 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Veterinerlik) 1 1 SAY 
 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı (O.Prg.) 

(Veterinerlik)  
1 1 SAY 

Ankara Üniv. ile ortak 

program 

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 

(Veterinerlik) 
1 - SAY 

 

Doğum ve Jinekoloji (Veterinerlik) 1 - SAY 
 

İç Hastalıkları (Veterinerlik) 1 - SAY 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1 - SAY 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon 

bölümü veya 4 yıllık 

eğitim veren 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Yüksekokulu mezunu 

olmak. 

 


