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A. BAŞVURU TAKVİMİ: 

 

Başvuru Tarihleri 25-29 Ocak 2021 (Son Başvuru Günü Saat 17.00’a kadar) 

Ön Eleme Sonuçları ve Sınav Şeklinin İlanı 03 Şubat 2021 (saat 17.30’dan sonra) 

Yabancı Uyruklu Adayların Türkçe Yeterlik Dil 

Sınavı 
4 Şubat 2021 10:30 Fen Edebiyat Fakültesi TÖMER 

Doktora ve Yüksek Lisans Adaylarının Bilim/Mülakat  

Sınavı 

Yapılacak sınavın tarihi şekli, ön eleme sonuçları ile birlikte 

ilan edilecektir.  

 

 

B. BAŞVURU ŞARTLARI: 

 
1. Son beş yıl içinde öğrenci alım ilanında belirtilen ALES puan türünden en az 55 (elli beş ) puan almış olmak,  

2. Başvurulacak program şartlarında belirtilen lisans alanlarından mezun olmak, 
3. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının; yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmayacaktır. ALES Puanından 55 (ellibeş) almış 

sayılarak değerlendirme yapılacaktır. 

 

 

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. Eksik bilgi girişi yapılmış, hatalı 

yüklenmiş veya istenen belgeleri yüklememiş adayların başvurusu geçersiz sayılarak reddedilecektir. 

 

3.  Öğrenci adayları Enstitümüz programlarından sadece birine başvuru yapabilir. Aksi halde tüm başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

 

D. İSTENEN BELGELER: 

 
         Online başvurularda aşağıda istenen belgeler başvuru sistemine tarama ve sorgulama yapılarak eklenecektir.  Taranan 

ve eklenen belgeler net okunabilecek şekilde ve düz olarak yüklenecektir.  

 

1. Vesikalık Fotoğraf: Vesikalık olmayan 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. Mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten 

alınan mezun belgesi) ayrıca yüklenecektir. 

 

3. Transkript Belgesi: Belgenin e-imzalı veya onaylı, mühürlü olması gerekmektedir. Transkript birkaç sayfadan 

oluşuyor ise tamamı tarama yapılarak eklenecektir. 

 

 

4. ALES Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru otomasyonunda “Sınav Sonuçları” sekmesinde açılan sorgulama alanından sınav 

tarihi girilerek puan çağrılacak ve onaylanacaktır. Otomasyon sistemine ayrıca belge olarak eklenecektir. 



 

5. Askerlik Durum Belgesi: Sadece erkek adaylar yükleyecek olup, E-devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir. 

 

 

E. ÖN ELEME VE BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ: 

 

Ön Eleme Hesaplaması 

ALES Puanının %60’ı + Mezuniyet Notu’nun %40’ı 

 
Ön elemede; ALES Puanının %60’ı + Mezuniyet notunun %40’ı alınarak sıralama yapılır. Puan sıralaması dikkate alınarak; 

ilan edilen kontenjana müracaat eden adaylar 10 (on) kişiye kadar ise müracaat edenlerin tamamı, aday sayısı 10’dan fazla 

ise ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı aday giriş sınavına çağrılır.  Sıralamaya göre, son sırada aynı puana sahip birden fazla 

adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.  

 

 

Değerlendirme ve Puan Hesaplaması 

 ALES Puanının %50’si + Mezuniyet Notu’nun %20’si + Mülakat/Bilim Sınavının %30≥ 65 

 

Yüksek lisans programları için giriş sınavına çağrılan öğrencilerin kabulünde; ALES puanı, lisans mezuniyet notu ve 

bilim/mülakat sınavı sonucu değerlendirilir. Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun en az 50 olması gerekir. ALES şartı 

aranan programlara öğrenci kabulünde; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve giriş sınavının 

ortalama sonucunun %30’unun toplamı alınarak yapılan değerlendirmede, toplam en az 65 puan almış olmak gerekir. 

ALES şartı aranmayan Güzel Sanatlar programları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet notu ile 

giriş sınavının ortalama sonucu değerlendirilir. Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun en az 50 olması gerekir.  

Değerlendirmede, toplam en az 65 puan almış olmak gerekir.  Başarı sıralaması, en yüksek puan alan adaydan başlayarak 

yapılır. 

 

F. KONTENJANLAR: 

 

ANABİLİM DALI KONTENJAN 
ALES 

PUANTÜRÜ 
MEZUNİYET KOŞULU 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 3  EA 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve 

Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olma 

Parazitoloji Anabilim Dalı (Veteriner) 3 
SAY Veteriner Fakültesi veya Fen Edebiyat Fak. 

Biyoloji mezunu olmak, 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
3 

SAY 
  

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı 3 
SAY-SÖZ-

EA 
Ales puan türlerinden herhangi biri ile 

başvurulabilir. 

Zootekni Anabilim Dalı (Veteriner) 3 
SAY 

  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 3 

SAY Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon bölümü veya 4 yıllık eğitim 

veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Yüksekokulu mezunu olmak. 

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 3 
SAY 

  

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Veteriner) 3 
SAY Veteriner Fakültesi veya Fen Edebiyat Fak. 

Biyoloji mezunu olmak, 

Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) 3 
SAY 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) 3 
SAY 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

İç Hastalıkları (Veteriner) 3 
SAY 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Patoloji (Veteriner) 3 
SAY 

  



 

 

 

 

Başvurularda yaşanması olası sorunlar için "sgbe@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.) 

 


