T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
(Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)
(22/07/2019 Tarih ve 13-07 Sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.)
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM
BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde-1 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin (1) fıkrasına
göre hazırlanan bu yönergenin amacı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne hangi lisans ve
yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ve kabul koşullarını belirlemektir.
Başvuru, Öğrenci Kabulü ve İtiraz
Madde-2 ( Değişik: 05/01/2022 tarih ve 01-06 Sayılı Senato Kararı) Lisansüstü programlara aşağıda belirtilen ilgili
alandan mezun olanlar başvurabilir. Farklı mezuniyet alanları ile ilgili başvurular; Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü,
Enstitü Kurulunun onayı ve Üniversite Senatosunun kararı ile güncellenebilir.
PROGRAM

ANABİLİM DALI

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Doktora

BİLİM DALI

BAŞVURU İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN PROGRAMLAR

-

Lisans diploması ile başvuracak adaylar için 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların Lisans
eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden
mezun olanlar. Yüksek Lisans diploması ile başvuracak adaylar için Fakültelerin ve lisans
öğretimi veren Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri ve
ilgili yüksek lisans alanlarından mezun olanlar.

-

Öğrenim süresi 5 yıl ve üzeri olan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik
Fakültesi mezunu olanlar.

-

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Moleküler Biyoloji, Moleküler Tıp, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik,
Fizyoloji, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans alanlarından mezun olanlar.

-

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans, Ziraat Mühendisliği Yüksek Lisans alanlarından
mezun olanlar.

Tıbbi Biyoloji
(Lisanstan, Doktora
Programına Müracaat/
Bütünleşik)

Doktora

Tıbbi Biyoloji

Doktora

(Yüksek Lisanstan, Doktora
Programına Müracaat)

Tıbbi Biyoloji
(Yüksek Lisanstan, Doktora
Programına Müracaat) Ön
Hazırlık eğitimi alacak
öğrencilerin mezuniyet
alanları.

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

-

Hemşirelik

-

Sağlık Yönetimi

-

Ebelik

-

Tıbbi Biyoloji

-

Farmakoloji

-

Fizyoloji

-

Histoloji ve
Embriyoloji

-

Perfüzyon

-

Sağlık Yönetimi

-

En az 4 yıllık eğitim veren bir lisans programından mezun olanlar.

Adli Bilimler

-

En az 4 yıllık eğitim veren bir lisans programından mezun olanlar.

Tezsiz Yüksek Lisans

-

4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bölümlerinden mezun olanlar.
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren) Hemşirelik bölümlerinden mezun
olanlar.

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

En az 4 yıllık eğitim veren bir lisans programından mezun olanlar.
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren) Ebelik Bölümünden mezun
olanlar.
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren)
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyokimya, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji,
Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal, Beslenme ve Diyetetik,
Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olanlar.
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren)
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Hemşirelik ve
Ebelik bölümlerinden mezun olanlar.
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği,
Eczacılık, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal, Genetik ve
Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve
Ebelik bölümlerinden mezun olanlar.
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği,
Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve
Biyomühendislik, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinden
mezun olanlar.
4 yıllık fakülte ve yüksekokulların (lisans eğitimi veren) Perfüzyon, Biyoloji, Genetik, Tıp
Mühendisliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi lisans bölüm mezunları ve Sağlık
Bakanlığınca onaylı perfüzyon yetki belgesine sahip lisans adayları.

Lisansüstü Eğitim Programlarına başvurular, ilan edilen başvuru süreleri ve yöntemleri dahilinde; ilan metninde
belirtilen koşulları sağlamak kaideyle talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte şahsen, noter onaylı vekâlet, posta yolu
ve/ veya online başvuru yöntemleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne yapılabilir.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunun05/01/2022 tarih ve sayılı toplantısında alınan kararlar kapsamında güncellenmiştir.

-

Başvurularda kullanılan her türlü kişisel ve sınav sonuç beyanlarının doğruluğundan, adaylar bizzat sorumludur.
Gerçeğe aykırı ya da yanlış veri ile belge beyanlarının sonucunda adaylar kesin kayıt hakkı kazanmış olsalar bile bu
durumda olan öğrencilerin kayıtları silinir.

-

Mülakat Sınavlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının Enstitü web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde
şahsen, noter onaylı vekalet veya lee@ksbu.edu.tr adresine gönderilecek talepler sonrasında değerlendirmeye alınır.

-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nin b fıkrasına göre;
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

-

Adayların Lisans/ Yüksek Lisans transkriptlerinde ve/ veya diplomalarında mezuniyet not ortalaması yüzlük not sistemine
göre belirtilmiş ise bu not, yüzlük not yerine dörtlük not sistemine göre belirtilmiş olan notların ise Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosu kullanılarak yüzlük not karşılığı alınır.

Sınav ve Değerlendirme
Madde-3 ( Değişik: 05/01/2022 tarih ve 01-06 Sayılı Senato Kararı)
1- Lisansüstü programlar itibariyle değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Adayların
sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması
aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ayrıca; Öğrenci alım sınavının mülakat ve yazılı bilimsel değerlendirme
olarak yapılabilir. Bu durumda her iki sınavdan en az 50 almak koşulu ile iki sınavın not ortalaması hesaplanır ve
aşağıda belirtilen oranı alınır.

Bilim Dalı

ALES Türü
ve Puanı

Yaban
cı Dil
Puanı

ALES
Puanı
nın
Oranı

Yabancı
Dil
Puanını
n Oranı

Lisans Genel
Not
Ortalaması
Oranı

Yüksek
Lisans Genel
Not
Ortalaması
Oranı

Mülakat
Puanının
Oranı

Başarı Puanı
(En az)

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

-

SAY 80

65

% 50

% 15

% 15

-

% 20

65

Tıbbi Biyoloji

-

SAY 85

65

% 50

% 15

% 15

-

% 20

65

Yüksek
LisanstanDoktora

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

-

SAY 65

60

% 55

% 15

% 7,5

% 7,5

% 15

65

Yüksek
LisanstanDoktora

Tıbbi Biyoloji

-

SAY 65

55

% 55

% 15

% 7,5

% 7,5

% 15

65

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

-

SAY 60

40

% 55

% 15

% 15

-

% 15

60

Hemşirelik

-

SAY 60

40

% 50

% 10

% 10

-

% 30

60

Sağlık Yönetimi

-

40

% 50

% 15

% 10

-

% 25

60

Ebelik

-

SAY 55

40

% 50

% 10

% 10

-

% 30

60

Tıbbi Biyoloji

-

SAY 60

50

% 55

% 15

% 15

-

% 15

60

Farmakoloji

-

SAY 60

50

% 55

% 15

% 15

-

% 15

60

Fizyoloji

-

SAY 60

50

% 55

% 15

% 15

-

% 15

60

Histoloji ve
Embriyoloji

-

SAY 60

50

% 55

% 15

% 15

-

% 15

60

Perfüzyon

-

SAY 55

-

% 55

-

% 15

-

% 30

60

Sağlık Yönetimi

-

-

-

-

-

-

% 60

-

% 40

60

Adli Bilimler

-

-

-

-

-

-

% 60

-

% 40

60

Programı

LisanstanDoktora
(Bütünleşik)

LisanstanDoktora
(Bütünleşik)

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek
Lisans

Anabilim Dalı

SAY
55
EA
55

TU
S 50

a) Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvurularda Tıp Fakültesi mezunlarından ALES
puanı aranmaz. TUS puanı değerlendirmeye alınır.
b) Lisanstan Doktora Programlarına (Bütünleşik) öğrenci kabulünde;
- ALES’ten başvurduğu programın belirlenen puan türünden;
en az 80 puan,
- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’den
en az 65 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
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-

bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir.
Lisans mezuniyet not ortalamasının;
4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması
gerekmektedir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında
Lisanstan Doktora Programlarına başvuruda bulunan adayların
lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3.30 veya muadili bir puan
olması gerekmektedir.

c) Lisans Not Ortalaması;
Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunacak adayların;
Lisans not ortalamasının;
100 üzerinden en az 60 puan olması
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunacak adayların;
Lisans not ortalamasının; (Sağlık Yönetimi)
100 üzerinden en az 60 puan olması,
Lisans not ortalamasının; (Adli Bilimleri)
100 üzerinden en az 50 puan
gerekmektedir.

olması

d) Yüksek Lisanstan Doktora Programlarına başvuruda bulunan adayların;
- Yüksek lisans not ortalamasının;
100 üzerinden en az 70
puan olması gerekmektedir.
- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan
(YDS ÜDS, YDS, YÖKDİL, KPDS, CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) yukarıda tabloda belirtilen puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan alınması gerekmektedir.
2- Yüksek Lisans/ Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde görev alacak değerlendirme jürileri,

tek sayı olmak üzere en az üç en fazla yedi asil, iki yedek üyeden oluşur ve ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve
Enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.
3- Yüksek Lisans/ Doktora programlarına değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve

yerde yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için ayrı ayrı 100 tam
puan üzerinden değerlendirme yapar. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel
değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar
başarısız sayılır. Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel
değerlendirme sonra mülakat yapılır ve yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan aday mülakata alınmaz.
4- Yüksek Lisans/ Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde yerleştirme puanı bu yönergenin 3.

Maddesinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde hesaplanır. Değerlendirme Jürisi başkanı, adayların yerleştirme puan
hesabını içeren tutanağı anabilim başkanlığı kanalıyla yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen
iki iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne iletir.
5- Önceden ilan edilen kontenjanlara, öğrencilerin aldıkları başarı puanlarına göre sıralama yapılır. Ayrıca yedek liste ilan

edilir. Puanların eşit olması durumunda, ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru ve Öğrenci Kabulü
Kontenjan
Madde-4 ( Değişik: 05/01/2022 tarih ve 01-06 Sayılı Senato Kararı) Yabancı uyruklu öğrenci alınacak programlar ve
bu programların kontenjanları; anabilim dalı başkanlıklarının teklifleri, enstitü kurulunun önerisi ve üniversite senatonun
onayı ile belirlenir.
Başvuru
Madde-5 ( Değişik: 05/01/2022 tarih ve 01-06 Sayılı Senato Kararı) Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda
öğrenim görebilmesi için yabancı uyruklu adayın;
a) Yükseköğretim Kurulunun “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”da yer alan asgari şartları sağlaması,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin lisans veya yüksek lisans
programlarından mezun olması gerekir.
Başvuruda istenen belgeler
Madde-6 ( Değişik: 05/01/2022 tarih ve 01-06 Sayılı Senato Kararı) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul
edilen yurtdışındaki üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek isteyen
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yabancı uyruklu adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte enstitünün belirlediği takvim çerçevesinde enstitü
müdürlüğüne şahsen veya enstitü müdürlüğünce belirlenecek link üzerinden online olarak başvurabilirler.
Başvuru Formu (Enstitünün internet sayfasından temin edilecektir
İkametgâh Tezkeresi veya Öğrenim Amaçlı İkametgâh Tezkeresi,
Kimlik belgesi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının onaylı Türkçe tercümesi)
Özgeçmiş (Türkçe)
Vesikalık fotoğraf 1 Adet
Yüksek lisans programları için lisans diploması ya da mezuniyet belgesi, doktora programları için lisans ve yüksek
lisans diplomaları ya da mezuniyet belgelerinin hem aslının hem de Türkçe tercümesinin Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya Eğitim Müşavirliği’nden onaylı ya da T.C. Adalet Bakanlığına bağlı
noterler tarafından onaylanmış birer örneği,
g) Yüksek lisans programları için lisans not durum belgesi (transkript), doktora programları için lisans ve yüksek lisans
not durum belgelerinin hem aslının hem de Türkçe tercümesinin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan veya Eğitim Müşavirliği’nden onaylı ya da T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından
onaylanmış birer örneği,
h) TÖMER’den alınmış adayın en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğini gösterir belge,
i) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların ALES puanları başvurulan
programın öngördüğü yeterli seviyede olması gerekmektedir.
j) ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli
puanı almış olmaları gereklidir.
k) Yabancı uyruklu adayların mezuniyet not ortalamaları, başvurulan programın öngördüğü yeterli seviyede olması
gerekmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Yürürlük
Madde-7( Değişik: 05/01/2022 tarih ve 01-06 Sayılı Senato Kararı) Bu yönerge hükümleri Üniversite Senatosu
onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde-8( Değişik: 05/01/2022 tarih ve 01-06 Sayılı Senato Kararı) Bu Yönerge hükümlerini Kütahya Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergede Değişiklik Yapan Senato Kararı
Sayısı

Tarih
1

05/01/2022

2022-01-06
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