
 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

 

K.K.T.C. UYRUKLU DOKTORA/YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

 

 

A. BAŞVURU TAKVİMİ: 

 

Başvurular 7-11 Eylül 2020 (Son Başvuru Günü Saat 17.00’a kadar) 

Ön Eleme Sonuçları  14 Eylül 2020 (saat 17.30’dan sonra) 

Bilim ve Mülakat Sınavları 
Yapılacak sınavın tarihi şekli, ön eleme sonuçları ile birlikte 

ilan edilecektir.  

 

B. BAŞVURU ŞARTLARI: 
 

1. K.K.T.C. vatandaşı olmak. 

 

2. Başvurulacak program şartlarında belirtilen mezuniyet alanlarından mezun olmak 

 

3.  Doktora program başvurularında mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 ve üzeri olması, 

 

4. Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları ve mavi kart sahibi adayların lisansüstü programlara kabulünde, ALES puanı yerine; 

Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer olarak kabul ettiği GRE, GMAT vb. sınavları dikkate alınacaktır. 

 

 

C. BAŞVURU ŞEKLİ: 

 
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 

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

görebileceklerdir. 

 

 

D. İSTENEN 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: 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 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. GRE/GMAT Belgesi :Taranarak eklenecektir. 



 

6. Denklik Belgesi: YÖK Denklik Biriminden alınmış denklik belgesi veya başvuru yaptığına dair alınmış 

belge yüklenecektir. 

 

7. TÖMER Belgesi: Üniversitelerin Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nce 

yapılan/yapılacak olan Türkçe dil sınavından en az 55 puan almış olmak. (Bu belgeye sahip olmayan 

Adaylar ilanda belirtilen tarihte Üniversitemizce yapılacak olan TÖMER sınavı girmek ve başarılı olmak 

zorundadır.) 

 

8. Başvuru 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. 

 

. 

E. KONTENJANLAR: 

 

 

ANA BİLİM DALI DOKTORA 

TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS 

MEZUNİYET KOŞULU 

Özel Hukuk - 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Kamu Hukuku  1 - 
Hukuk  alanında; lisans veya tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. 

 

Başvurularda yaşanması olası sorunlar için  "sbe@kku.edu.tr" adresine mail atarak online yardım 

edinebilirsiniz. (Başvuru günlerinde telefon iletişiminin yoğun olması nedeniyle enstitümüz 

telefonları kilitlenmektedir. Mail yoluyla tarafınıza daha hızlı bir şekilde dönüş yapılacaktır.) 

 

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 
 

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

