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SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Enstitümüz lisansüstü programlara 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci
alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve istenen
belgeler aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÜN ADAYLARIN DİKKATİNE

Üniversitemiz Senatosunun 07.09.2020 2020 tarihli kararı gereği,

Yaşanan pandemi sürecinden dolayı Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın önerileri
doğrultusunda, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ve 07.09.2020 tarihinde başvuruları başlayan 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında, yüz yüze yapılması
planlanan bilim sınavları kaldırılmış olup tüm enstitü anabilim dallarımızda öğrenci alımının yapılması aşağıda
belirtilen şekilde olacaktır:

a) Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not
ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre
büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerde Yüksek Lisans başarı notu, lisans mezuniyet notunun %100’ü esas alınarak
belirlenecektir.

c) Lisansüstü öğrenci ilanlarında belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul şartlarında bir
değişiklik bulunmamaktadır.

d) Lisansüstü öğrenci ilanlarında belirtilen Doktora programlarına öğrenci kabul şartlarında bir değişiklik
bulunmamaktadır.

1- Ön Değerlendirme: Doktora programlarına başvurularda bilimsel değerlendirme sınavına başvuru yapan
adayların ALES puanının % 60 ve lisans not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak yapılan sıralama sonucuna göre
mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme sınavına ilgili anabilim dalında ilan edilen kontenjanın üç (3) katı aday
çağrılacaktır.

2- Başvurular on-line olarak yapılacaktır.
3- Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecek veriler e-devlet üzerinden alınacaktır. Başvurusunu yapanlar,

başvuru sürecini Başvuru Sisteminden takip etmelidirler.
4- Başvuru sisteminde öğrenci tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacağından, son sayfada

bulunan taahhütnamenin onaylanması gerekmektedir.
5- Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece 1 tezli program başvurusu yapabilir. 2. başvuru ise tezsiz

programlara yapılabilir. Ancak aynı anda maksimum 2 tezsiz program ya da 1 tezli, 1 tezsiz programa başvuru
yapılabilir.

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgeleri eksik olanların kayıt işlemleri tamamlanmayacaktır.
7- Başvuru Sonuçları Tezli ve Doktora Öğrencileri için bilim sınavından sonra, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için

ise kesin kayıt tarihinden önce sbe.ksu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
8- Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
9- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuruda istenilen belgelerle birlikte aşağıda belirtilen kesin kayıt

tarihlerinde enstitüye şahsen veya noterden belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıtlarını yaptırabilirler.



TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA
BAŞVURU YAPAN

ADAYLARIN DİKKATİNE
1- Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alımı İle İlgili Uygulama;

- Online Başvurusu onaylanan adaylar, herhangi bir sınava tabi olmayıp, ALES puanı olanlar
için başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun %90’ı dikkate
alınarak elde edilecek puanların toplamı en az (50) ELLİ olmak şartı ile en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan
edilir.

- ALES puanı olmayan adayların başarı sırası lisans mezuniyet notunun %90’ı dikkate alınarak
elde edilecek puanların toplamı en az (50) ELLİ olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir.

- Dönemlik Harç ücreti 1.350,00 TL’dir.

2 - Adaylar, (1) bir II. Öğretim ve (1) bir Uzaktan Öğretim olmak üzere en fazla (2) iki tezsiz
yüksek lisans programına başvuru yapabilir.

3- Online Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecek olup, yalnızca vesikalık fotoğraf (son
üç ay içerisinde çekilmiş olmalı ve JPG olarak yüklenmelidir) yüklenecektir. Veriler e-devlet
üzerinden alınacaktır.



TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE

1-Üniversitemiz Senatosunun 07.09.2020 2020 tarihli kararı gereği,

Yaşanan pandemi sürecinden dolayı Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın önerileri
doğrultusunda, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ve 07.09.2020 tarihinde başvuruları başlayan 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında, yüz yüze yapılması
planlanan bilim sınavları kaldırılmış olup tüm enstitü anabilim dallarımızda öğrenci alımının yapılması aşağıda
belirtilen şekilde olacaktır:

a) Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının % 60’ı ve Lisans not ortalamasının %
40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru
başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.

2-Online Başvuruda bulunan adaylar; 16.09.2020 tarihinde ilgili anabilim dalında (a) maddesine gore puan
sıralamasına tabi tutulacaklardır.

3-On-line Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecek veriler e-devlet üzerinden alınacaktır. Sisteme, sadece
vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı, İlgili yönetmeliğe uygun olmalıdır.) yüklenmesi
gerekmektedir. Sadece, Perfüzyon Teknikleri Tezli Yüksek Lisans Programına Perfüzyonist Yetki Belgesi ile
başvuran lisans mezunları, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “Perfüzyonist Yetki Belgelerini” başvuru
sistemindeki belgeler bölümüne yükleyeceklerdir.)

ÖNEMLİ NOT : Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda
bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için; Adayın puanları toplamı
(ALES puanının % 60’ı ve Lisans not ortalamasının % 40’ı) en az 65
olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kontenjan
sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar aday da yedek
ilan edilir. Puan toplamı 65’in altında olanlar başarısız sayılır.



DOKTORA PROGRAMINA

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE
1- Online Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecek olup, yalnızca vesikalık fotoğraf (son
üç ay içerisinde çekilmiş olmalı ve JPG olarak yüklenmelidir) yüklenecektir. Veriler e-devlet
üzerinden alınacaktır.

2- Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek
lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya ALES’e eşdeğer puanının en az 60 olması şartı
aranır.

3- Doktora programına Yabancı Dil puanının en az 55 olması şartı aranır.

4 – Ön Değerlendirme

Doktora Programlarına başvuru yapan adayların;

- ALES Puanının % 60’ı (İlgili puan türünden En az 60 ve üzeri olmalı),

- Lisans not ortalamasının % 40’ı,

dikkate alınarak yapılan sıralama sonucuna göre, program için ilan kontenjanın üç katı aday,

Bilimsel Değerlendirme Sınavına girmeye hak kazanır.

5-Doktora Programına Öğrenci Alımı İle İlgili Hesaplama;

Doktora programına başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için;

- ALES Puanının %50’si (İlgili puan türünden En az 60 ve üzeri olmalı),

- Lisans Mezuniyet Notunun %10’u,

- Bilimsel Değerlendirme Sınavı Notunun %40’ı,

alınarak elde edilecek puanların toplamı en az (75) YETMİŞBEŞ olmak şartı ile en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak

ilan edilir. (Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya bilimsel değerlendirme sınavı

puanı (60) ALTMIŞ’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.)



YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPACAK
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1- Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalına şahsen başvuracaklardır.

2- Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a. Yatay geçiş başvuru formu (Enstitümüz web sayfasından almak için tıklayınız)

b. Onaylı ve ıslak imzalı öğrenci belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış olmalı)

c. Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Lisans ve Yüksek Lisans)

d. Transkriptin aslı veya onaylı sureti (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)

e. Ders içerikleri Yüksek Lisans/Doktora (Mevcut Durum)

f. ALES Belgesi (öğrenci yüksek lisans/doktora dosyasındaki belge)

g. Yabancı Dil Belgesi (öğrenci doktora dosyasındaki belge)

h. Kimlik Fotokopisi

i. Disiplin cezası alınmadığına dair belge



2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru / Kayıt Başlama
Tarihi Bitiş Tarihi

Lisansüstü Öğrenci Başvuruları (On-line) 07.09.2020 11.09.2020
Saat 17:00

Doktora Programı
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 14.09.2020

Bilimsel Değerlendirme Sınavı
Doktora Programı 16.09.2020

Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme 16.09.2020

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kazananların Kesin Kayıtları (On-line) 14.09.2020 16.09.2020

Tezli Yüksek Lisans-Doktora Programı
Kazananların Kesin Kayıtları (On-line) 21.09.2020 23.09.2020

Yedekten Kazananların Kesin Kayıtları
(Tezli/Tezsiz YL-Doktora) (On-line) 24.09.2020 25.09.2020

Yatay Geçiş Başvuruları
(Şahsen İlgili Ana Bilim Dalına) 07.09.2020 11.09.2020



PROGRAM VE KONTENJANLAR

PROGRAM KONTENJAN KOŞULLAR
ALES PUAN

TÜRÜ

Beden Eğitimi ve Spor
Doktora

3

- Üniversitelerin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri
Enstitülerinin; Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans
programından mezun olanlar.
- YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir
puana sahip olmak.

(SÖZ-SAY-EA)
(en yüksek

olanı)
En az 60 ve

üzeri bir puan
almış olmak

(Yatay Geçiş)
2

Beden Eğitimi ve Spor Doktora programında öğrenim görüyor
olmak, ders aşamasında olmak.

Beden Eğitimi ve Spor
Tezli Yüksek Lisans

15 Beden Eğitimi ve Spor alanında eğitim veren Fakülte ve
Yüksekokullardan mezun olmak.

(SÖZ-SAY-EA)
(en yüksek

olanı)
En az 55 ve

üzeri bir puan
almış olmak

(Yatay Geçiş)
2

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programında
öğrenim görüyor olmak, ders aşamasında olmak.

Spor Yönetimi II. Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans 50 Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul Mezunu olanlar.

(SÖZ-SAY-EA)
(En yüksek
olanının %10’u
değerlendirmeye
alınır.)

Tıbbi Biyokimya Tezli
Yüksek Lisans 8

Veterinerlik Fakültesi, Fen Fakültesi; Biyoloji, Kimya,
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümleri, Mühendislik
Fakültesi Kimya Bölümü, Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Kimya
Bölümü mezunu olanlar.

SAYISAL
En az 55 ve

üzeri bir puan
almış olmak

Perfüzyon Teknikleri Tezli
Yüksek Lisans 4

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Perfüzyonist Yetki
Belgesine sahip olanlar veya Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile
ilgili; Anatomi, Fizyoloji, derslerini veren Sağlık Bilimleri
Alanında Lisans Programlarından (Tıp, Veterinerlik, Diş
Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Tıbbi
Biyoloji, Genetik, Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi, v.s) mezun
olanlar.

SAYISAL
En az 55 ve

üzeri bir puan
almış olmak

Ebelik Tezli Yüksek Lisans 8 Fakülte ve Yüksekokulların Ebelik Bölümünden mezun
olanlar.

SAYISAL
En az 55 ve

üzeri bir puan
almış olmak

Anatomi Tezli Yüksek
Lisans

5

Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Eczacılık Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fakülte
ve Yüksekokulların (Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık Eğitimi, Beslenme ve
Diyetetik), Beden Eğitimi ve Spor alanında eğitim veren
Fakülte ve Yüksekokullardan mezun olanlar.

SAYISAL
En az 55 ve

üzeri bir puan
almış olmak



BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI
YERİ ve SINAV SAATİ

16 EYLÜL 2020

ANA BİLİM DALI SINAV YERİ SINAV SAATİ

Beden Eğitimi ve Spor/
(Beden Eğitimi ve Spor
Doktora Programı)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Avşar Yerleşkesi

Onikişubat/ Kahramanmaraş
10:00

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kayseri Yolu Üzeri 13. Km İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat Avşar Yerleşkesi

46100 Onikişubat/ Kahramanmaraş

Telefon     : 0 344 300 18 35 - 37

E-mail : sagbil@ksu.edu.tr

ON-LİNE BAŞVURU ADRESİ

https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ina_app/


