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T.C. 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Sevgili Öğrenciler; 

Üniversitemize Hoş Geldiniz. 

 

ÜNİVERSİTEMİZE SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA KAYIT İÇİN İZLENECEK YOLLAR 

 

 

E-DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ: 

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan 

programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik kayıt 

yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı 

tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversitemizin ilgili 

Akademik Birimlerine gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.  

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/
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E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 23-28 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ 

web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan 

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet 

şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet şifresi almamış olan 

adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebilecektir. 

 

Not-1: E-DEVLET üzerinden kaydını tamamlayanlar barkotlu çıktıyı almanız gerekmektedir. 

Not-2: Kesin kayda gelecek adayların "maske-mesafe ve hijyen" kurallarına uymaları önem arz 

etmektedir. 

E- DEVLET Kayıt Kılavuzu için TIKLAYINIZ 

E-DEVLET üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci numaranızı öğrenmek için TIKLAYINIZ 

 

ÜNİVERSİTEMİZE ŞAHSEN GELEREK KAYIT İŞLEMLERİ: 

2021- Sağlık Lisans Tamamlama sonucuna göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz 

programlarına girmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini 2021- Sağlık Lisans Tamamlama 

sonuç belgesinde belirtilen tarihlerde (23 Eylül-01 Ekim 2021) ve adreslerde şahsen veya vekâletle 

yaptıracaklardır. Öğrenciler kesin kayıttan önce mutlaka internetten ön kayıt yapmaları gerekmektedir.  

Ön kayıt işlemi için TIKLAYINIZ  

YÖK’ün açıklaması için TIKLAYINIZ 

ŞAHSEN BAŞVURULARDA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Adayın mezun olduğu Üniversiteden almış olduğu Önlisans diplomasının aslını yanlarında 

bulundurması, diplomanın aslı görülerek onaylı süreti alınacaktır. 

2- Adayın mezun olduğu Üniversiteden almış olduğu mezuniyet transkripti (Not belgesi).  

3- Adayın mezun olduğu Üniversiteden almış olduğu derslere ait onaylı ders içerikleri (Transkriptte yer 

alan derslere ait ders içerikleri mezun olduğu Üniversitenin web sayfasındaki Ders Bilgi Paketinde 

güncel olarak yer alıyorsa bu derslere ait ders içeriği istenmemektedir.) 

4- Yerleşme sonuç belgesinin internet çıktısı. 

5- 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş). 

6- Askerlik sorunu olan (Yaş haddi, kaçak durumu vb.) erkek öğrencilerin kayıtları yapılacak ancak 

Askerlikle ilgili sorunu ortadan kalktığını belgeleyene kadar öğrenime devam ettirilmeyecek olup izinli 

sayılacaklardır. 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://oidb.ahievran.edu.tr/kullanicidosya/files/YOK-Kayit2021(2).pdf
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1117
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SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA İLE YERLEŞEN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ORTAK 

BİLGİ NOTLARI 

1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında Sağlıkta Lisans Tamamlama ile Çocuk Gelişimi 

programlarını kazanan öğrencilere ait ders kayıtları; 27-28 Eylül 2021 tarihleri arasında ilgili döneme 

ait tahakkuk etmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin T.C. Halk Bankasına yatırılması 

koşuluyla öğrenci bilgi sistemimiz üzerinden öğrenciler tarafından yapılacaktır. 

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş 

2. Eğitim-öğretim süresince önemli bir yere sahip, yıllık olarak düzenlenen akademik takvimimiz 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimiz başta olmak üzere ilgili Kanun, 

Yönetmelik ve Yönergeler yayımlanmaktadır. ( Akademik Takvim,  Yönetmelikler, Yönergeler ) 

3. Öğrencilerimize iletilmesi gereken genel ya da özel bazı hususlar, duyuru panoları ve üniversitemiz 

web sitesinde “http://www.ahievran.edu.tr/” ilan edilmekte ve bunlar tebliğ yerine geçmektedir. Bu 

nedenle düzenli olarak duyuruları takip etmeniz yararınıza olacaktır. 

4. Sağlık Lisans Tamamlama ile yerleşen adayların 19.11.2014 tarihinden önce mezun olmaları 

gerekmektedir.  

 

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ; 

Kayıt yapan öğrencilerimizin muafiyet işlemleri için ilgili Akademik Birimlere; 

1. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu not belgesi (Transkript)(ASLI), 

2. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu onaylı ders içerikleri belgelerini 01 

Ekim 2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 

AKADEMİK BİRİM İLETİŞİM NUMARALARI 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  0386 280 5343 

 0386 280 5331 

 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://www.ahievran.edu.tr/akademik-takvim
https://oidb.ahievran.edu.tr/icerik/yonetmelikler
https://oidb.ahievran.edu.tr/icerik/yonergeler
http://www.ahievran.edu.tr/
http://www.ahievran.edu.tr/
http://www.ahievran.edu.tr/

