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Öğrenci Alım Kontenjanları 

 
Kırıkkale Üniversitesi Fakültelerinin Bölüm birincileri, engelliliği en 
az %60 oranında olan adaylar ve üniversite-sanayi iş birliğinin 
gelişmesine yönelik olarak dış paydaşlarda çalışan öğrenciler için, 
birer kişilik sınavsız ilave kontenjanlar ilan edilir.  (Yönerge 6/4) 



Doktora programına yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların, 
ALES sınavından, başvurdukları programın puan türünden, en az 60 
standart puan aranır. (Yönerge 8/1).  
 
Doktora programlarına başvuran adayların, Yüksek Lisans mezuniyet 
notu, dörtlük sistemde en az 3,00 olmalıdır. (Yönerge 8/4).  
 
Yüksek lisans programlarına, “Mezun durumunda olan/olabilecek” 
şartını sağlayarak başvuruda bulunan adayların; diplomalarına esas 
teşkil edecek transkriptlerini, Ön Değerlendirme takvimi içinde, ilgili 
enstitüye teslim etmeleri gerekir. (Yönerge 10/2).  

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul 



Yüksek lisans programları için giriş sınavına çağrılan öğrencilerin 
mülakat ve/veya yazılı sınavın ortalama sonucunun en az 50 olması 
gerekir. (Yönerge 11/2).   
 
Doktora programları için giriş sınavına çağrılan öğrencilerin 
kabulünde; Mülakat ve/veya yazılı sınavının/portfolyo incelemesinin 
ortalama sonucunun en az 55 olması ve toplamda da en az 70 puan 
almış olmak gerekir (Yönerge 11/3).  



Bir öğretim üyesi, her yarıyıl, en fazla üç lisansüstü dersi açabilir 
(Seminer ve Özel Uzmanlık Konuları dersi hariç). (Yönerge 16/4).   
 
Derslerin AKTS dağılımındaki farklılıklar göz önüne alınarak, 
danışman onayıyla, bir yarıyılda en fazla 30±4 AKTS ders seçilebilir. 
(Yönerge 17/1). 
 
 Öğrencinin alacağı derslerin en fazla 2 (en fazla 20 AKTS), lisans 
öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden 
seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan 
derslerden, en fazla 2 ders (en fazla 20 AKTS) seçilebilir. 
(Yönetmelik 6/3). 
   
  

Derslerin Açılması ve İşlenmesi 



Başka bir yükseköğretim kurumundan ders döneminde yatay geçişle 
gelmiş ve en fazla 3 dersi (en fazla 30 AKTS) kabul edilmiş öğrenciler 
ile özel öğrenci statüsünde almış ve başarmış oldukları en fazla üç 
dersi (en fazla 30 AKTS) kabul edilen öğrenciler  yarıyıl sonra teze 
geçebilirler. (Yönerge 7/c). 
 
Doktora ders geçme notu 75’tir.  
   
  



Lisansüstü programlarda danışmanlar, öğretim üyesi başına düşen 
tez danışmanlığı sayısı 12’yi geçmeyecek şekilde belirlenir, ancak tez 
danışmanlığı sayısını %50’ye kadar arttırmak isteyen 
anabilim/anasaat dalları, gerekçeli önerilerini Enstitü Kuruluna sunar 
ve Enstitü Kurulunun uygun bulması durumunda arttırma kararı 
uygulanır. (Yönerge 26/1,2).  
 
 
  

Danışman Ataması 



         Yüksek Lisans;  

• Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 kredi, 7 ders, 60 AKTS 
kredisinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile 
araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi ve 
tez çalışmasından oluşur. Mezuniyet için toplam en az 120 AKTS 
kredisinden oluşur. (Yönetmelik 6/2)  

 

• Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılabilmesi için, öğrencinin yüksek 
lisans öğrenimini tamamlayana kadar; Yüksek lisans tezinden 
üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide yayınlamış ya da kabul 
almış olması veya tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir 
bildiri (kongre, konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması 
gerekir. (Yönerge 30/1). 

Tezin Sonlandırılması (Mezun) 



Doktora programı; 
Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için;  
Bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den ve toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla 
en az 7 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını 
içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak 
üzere, en az 240 AKTS kredisinden oluşur.  
 
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora programı;  
İki eğitim-öğretim dönemi 120 AKTS’den ve toplam 42 krediden az olmamak kaydıyla 
en az 14 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını 
içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak 
üzere, toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. (Yönetmelik 15/2). 



En az 3 TİK raporu sunmuş olmak. 
 
Doktora tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin 
başlatılabilmesi için, öğrencinin doktora öğrenimini tamamlayana kadar; alanı ile 
ilgili olarak en az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded veya alan indeksli) yayın 
yapmış veya en az bir dış kaynaklı proje başvurusunda görev almış olması 
gerekmektedir. (Yönerge 40/1b).  
 
Tüm tezler intihal raporu ile birlikte kabul edilecek ve intihal raporu jüri üyelerine 
tezle birlikte sunulacaktır. 
 



Programlar Arası Geçiş 
 

Tezli YL veya Doktora öğrencisi dilerse tezsiz YL şartlarını yerine 
getirmek koşuluyla tezsiz YL diploması alabilir. 

 
  



Derslerin Yeniden Düzenlenmesi 
 
 

16 Aralıkta senatoya sunulmak üzere hazır olacak.  


