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1. BaşvuruTarihleri ve Sınav Takvimi : 

 TARİH YER 

Başvuru  14-20 Haziran 2017 Online (Enstitü Sayfasından) 

Türkçe Yeterlik Dil Sınavı (Yabancı Uyruklu Adaylar için) 03 Temmuz 2017, Saat: 10.30   Fen Edebiyat  Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. 

Sınava Girecek Adayların Listesinin Açıklanması** 28 Haziran 2017 http://fbe.kku.edu.tr/ 

Mülakat ya da Yazılı Sınav 05 Temmuz 2017, Saat: 10.30   İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Sonuçların İlanı 07 Temmuz 2017 http://fbe.kku.edu.tr/ 

*    Bu kontenjandan 1 (bir) tanesi K.K.T.C. uyruklu öğrenciler için tahsis edilmiştir. 
** Başvuruların 10 kişiyi geçmesi durumunda, kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılır. Çağrılacak adayların tespiti ALES puanının %60 ı ve mezuniyet 
ortalamasının %40 ı dikkate alınarak yapılır. 
 
2. Başvuru Şekli:  

• Adaylar başvuru tarihlerinde Enstitümüz web sayfasında “Duyurular” alanında yer alan “Lisansüstü Öğrenim Başvurusu” sekmesine tıklayarak açılan  alandan 
online olarak başvuru kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. (Sistem ilk gün saat 08.30’dan sonra, son gün saat 17.30’a kadar açık kalacaktır.) 

• Online başvurularda aşağıda istenilen belgeler taranarak sisteme eklenecek olup, ilgili belgeleri taramadan başvuru yapan adayların, başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Başvuru sonrası adayların başvurularda belirttikleri mail adreslerine başvurularının “Onaylandığı”, “Düzeltilebilir Reddedildiği” veya 
“Reddedildiği”ne ilişkin kontrolü gerekmektedir. Hatalı başvuru uyarısı alan adaylar (en geç 20 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar saat: 17.30) gerekli 
düzeltmeyi yapmak zorundadır. Zamanında düzeltilmeyen başvurular reddedilmiş sayılır. (Adaylar sisteme mutlaka 100’lük not ortalamalarını girmek 
zorundadırlar.) 

• Başvuru işlemini başarı ile tamamlayarak başvurusu onaylanan adaylardan mülakat/yazılı sınava çağrılacakların listesi  28 Haziran 2017 tarihinde (saat 17.30’dan 
sonra) ilan edilecektir. Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte mülakat veya yazılı sınav tarihinde doğrudan mülakata gelecekler, başvuruda istenilen belgeler 
mülakat esnasında ilgili jüriye teslim edeceklerdir. 

• Online başvurusu onaylanmadan mülakata katılan adaylar, ya da mülakat jürisine istenen belgeleri eksiksiz  olarak teslim etmeyen adayların mülakata katılmış 
olsalar bile başvuru işlemleri iptal edilecektir. 

 
3. Başvuruda İstenecek Belgeler: 
3.1   T.C. Vatandaşı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler: 

• Vesikalık Fotoğraf (Vesikalık olmayan ve adayın yüzünün seçilemediği fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)  

• Mezuniyet Belgesi fotokopisi 

• Transkript Belgesi fotokopisi 

• ALES sınav sonuç belgesi. Online başvuruda açılan sorgulama alanından sınav tarihi girilerek ilgili puan çağrılacak ve onaylanacaktır. (20.06.2014 ve daha sonraki 
tarihlerde yapılan ALES sınavları geçerlidir.) 

• Doktora adayları için YDS’den  55 standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu gösterir  
belgenin internet çıktısı 

• Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair ödeme belgesi/banka dekontu. (Banka 
ATM’lerinden yapılan ödemeler ve ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.) 

• Yukarıda istenilen belgeler mülakat jürisine teslim edilecektir.  
 

3.2  Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler : 

• Vesikalık Fotoğraf (Vesikalık olmayan ve adayın yüzünün seçilemediği fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)  

• Diploma ve Türkçe tercümesi (Varsa, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) dan alınacak mezuniyete ilişkin denklik belgesi  eklenecektir.) 

• Transkript Belgesi ve Türkçe tercümesinin fotokopisi 

• Yükseköğretim Kurumları ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilmiş “Türkçe Yeterlik Belge”si olanlar bu sınavdan muaf tutulacaktır. (Belgeyi Enstitüye sınavdan 
önce ibraz etmek zorundadır.) 

• Doktora adayları için anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca,  Farsça dillerinin birinden YDS’den 55 
standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu gösterir belgenin  internet çıktısı  

• Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair ödeme belgesi/banka dekontu. (Banka 
ATM’lerinden yapılan ödemeler ve ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.) 

• Yukarıda istenilen belgeler mülakat jürisine teslim edilecektir.  
 

4. Genel Açıklamalar : 
4.1 Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. (Bu madde, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz 

yüksek lisans programlarına kayıtlı olan/mezun olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.)  
4.2 ALES Sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır. Adayın, başvurduğu alanın puan türünden en az 55,000 standart tam puan almış olması gerekir  

 

ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI 

KONTENJANLAR YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 
KONTENJANLARI 

 
PUAN 
TÜRÜ YÜKSEK LİSANS DOKTORA YÜKSEK LİSANS DOKTORA 

Fizik 15   6* - - SAY 

Kimya 17 6 - 2 SAY 

Biyoloji  10 6 2 2 SAY 

Matematik  33 4 4 2 SAY 

Makine Mühendisliği 21 10 - - SAY 

İnşaat Mühendisliği 5 2 - - SAY 

Bilgisayar Mühendisliği  6 6 - - SAY 

Endüstri Mühendisliği 20 10 2 2 SAY 

İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi)  8 - - - SAY 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 6 - - - SAY 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 3 - - SAY 

Savunma Teknolojileri 10 - - - SAY 

Biyomühendislik 10 - - - SAY 

İstatistik 15 - - - SAY 



4.3 Online başvurularda mezuniyet not ortalamasının 100’lü sistemde yazılması zorunludur. 4’lü sistemde olup 100’lü sisteme çevirisi yapılmamış not 
ortalamaları için adaylar, YÖK’ün http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/ adresinde yer alan “Not Dönüşüm Tablosu”ndaki 
karşılıklarını yazacaklardır. 

4.4 Mezuniyet aşamasında olan adayların hesaplamalarda ara transkriptlerin de belirtilen not ortalamaları dikkate alınacaktır. Bu adaylardan kayıt hakkı  
kazananlar kayıt tarihlerinde istenecek belgelerle birlikte mezuniyete esas ( mezuniyet belgesi, transkript ..vb) belgeleri de ibraz etmek zorundadır. 

4.5 Bir başka Yükseköğrenim Kurumunda araştırma görevlisi olarak görev yapanların kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde kayıt işl emleri için bağlı oldukları 
Yükseköğretim kurumundan yazılı izin getirmeleri gerekmektedir. 

4.6 Anabilim Dalı isterse mülakat yerine yazılı sınav yapabilecektir. 
4.7 Yabancı uyruklu adaylardan başvurusu kabul edilenler “Türkçe Yeterlik Dil Sınavı”na alınacaklardır. Yurtiçi Yükseköğretim Kurumları ile Yunus Emre 

Enstitüsü tarafından verilmiş “Türkçe Yeterlik Belge”si olanlar bu sınavdan muaf tutulacaktır. 
4.8 Başvurusu onaylanan adaylardan; Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı 

geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri 
verilmez. 
 

5. Yabancı Dil Puanı Eşdeğerlikleri: 
 

5.1. Yabancı Dil Puanı Eşdeğerlikleri: (Doktora başvuruları için) 
Yabancı dil sınavları ve Eşdeğer puanlar ile ilgili duyuruya ÖSYM’nin açıkladığı “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri” tablosu esas alınacaktır. İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça Yabancı Dilleri ve belirtilen tabloda yer alan eşdeğerlikler kabul edilir.  

 
6. Başarı Puanı ve Hesaplamalar : 

 
6.1 Yüksek Lisans Genel Başarı Puanı : SONUÇ=%50 ALES+%20 MEZUNİYET NOTU+%30 MÜLAKAT PUANI ≥ 65 
6.2 Doktora Genel Başarı Puanı : SONUÇ=%50 ALES+%20 YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET NOTU+%30 MÜLAKAT PUANI ≥ 65 
6.3 Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora Genel Başarı Puanı : SONUÇ=%50 MEZUNİYET NOTU+%50 MÜLAKAT PUANI ≥ 65 

 
7. Adres : Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, (İ.İ.B.Fakültesi Dekanlık Binası, 1. Kat) 71450, Yahşihan-KIRIKKALE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/

