
 

YENİ TÜRKİYENİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ 

 

T.C. 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Sevgili Öğrenciler; 

Üniversitemize Hoş Geldiniz. 

ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT İÇİN İZLENECEK YOLLAR 

Üniversitemiz Sağlık Lisans Tamamlama Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt 

işlemleri; 

ELEKTRONİK KAYIT: Kayıt işleminizi, 09-17 Eylül 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden 

yapabilirsiniz. Elektronik kayıt yapan öğrencilerin muafiyet işlemleri için ilgili Fakültelere onaylı 

transkript ve onaylı ders içerikleri belgelerini 25 Eylül 2020 tarihine kadar Sağlık Bilimleri 

Fakültesi sbf@ahievran.edu.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir. Ders 

Muafiyet Başvuru Formu için Tıklayınız 

Sağlık Bilimleri Fakültesi İletişim: 0386 280 53 31 / 0386 280 53 43 / 0 386 280 53 29 

** e-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin kayıt için Üniversitemize 

gelmelerine gerek yoktur. 

 

mailto:sbf@ahievran.edu.tr
https://oidb.ahievran.edu.tr/detay/%C3%96%C4%9Frenci%20Bilgilendirme/27059


 

YENİ TÜRKİYENİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ  

YÜZ YÜZE KAYIT: Elektronik kayıt yaptıramayan veya elektronik kayıt yaptırmak istemeyen 

öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında, 

Bağbaşı Yerleşkesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında şahsen kayıt işlemlerini yapabilirler.  

Kayıt İçin Gereken Belgeler:  

1- Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan aldığı diplomanın onaylı örneği (Onay 

noterden veya mezun olunan okuldan yaptırılacaktır.) ya da diplomanın aslı görülmek üzere 

bir suret fotokopisi  

2- Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu not belgesi (Transkript) 

(ASLI)  

3- Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu onaylı ders içerikleri.  

4- Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı  

5- İki (2) adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf  

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

Kayıt işlemlerinde dikkat edilecek önemli hususlar: · Yerleştirme işlemleri adayların beyanı 

üzerinden yapıldığından kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, mezuniyet not ortalamaları 

ve mezun oldukları programların mezuniyet diploması/transkripti üzerinden bakılarak sisteme 

yaptıkları beyanlar ile uyuşup uyuşmadığı kontrol edilecektir.  

· Kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyanda bulunan adayın kaydı alınmayacaktır. 

 ·Sağlık Lisans Tamamlama Adaylarının diploma/transkriptlerinden 19.11.2014 tarihinden 

sonra mezun olduğu anlaşılırsa adayın kaydı alınmayacaktır 

** Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin e-devlet üzerinden kayıt yapmaları önem 

arz etmektedir. 

YÖK’ün açıklaması için tıklayınız 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1014

