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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

YABANCI UYRUKLU TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM 

İLANI 

Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2020-2021 Eğitim-

Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu öğrenci alınacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

ÖNEMLİ NOT: Adayların sadece bir(1) anabilim dalına tercih yapma hakları vardır. 

BAŞVURU 

TARİHLERİ 
27.07.2020 – 14.08.2020 

SONUÇLARIN 

İLANI 
25.08.2020 

KESİN KAYIT 

TARİHLERİ 
26.08.2020 – 18.09.2020 

  

İLETİŞİM 
 

NOT : Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır. 

  

Anabilim Dalı 
Kontenjanlar 

Yüksek Lisans Doktora 

Biyosistem Mühendisliği ABD 3 - 

Matematik ABD 2 1 

Zootekni ABD 10 5 

İleri teknolojiler ABD 5 - 

Kimya ABD 3 3 

Fizik ABD 10 5 

Tarımsal Biyoteknoloji ABD 3 3 

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ /PROGRAMLARA 

KABULÜ 

1. Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli 

yüksek lisans diplomalarını, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren 

belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe tercümelerini on-line başvuru sırasında sisteme 

yüklemeleri ve kesin kayıtta enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Doktora programına başvuranlardan, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. 

3. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. YÖK’e bağlı üniversitelerin Türkçe 

Öğretim Merkezlerinden veya Türkçe yeterlik belgesi verme konusunda yetkili olan diğer 

kurumlardan (Yunus Emre Enstitüleri gibi) en az C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesi alan 

adaylar, dil şartından muaf tutulur. En az C1 düzeyinde dil belgesine sahip olmayanlar bir (1) 

yıl içinde Türkçe yeterlik dil belgesini ibraz etmek zorundadır. Yeterlik belgesini ibraz 

edemeyenlerin kayıtları silinir. (Lisansüstü Programlara başvuran yabancı uyruklu 

adaylardan Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmayanlar için dil sınavı Üniversitemiz Türkçe 

Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak olup; sınav tarihi adayların kesin kayıt 

yapmaya hak kazandıkları tarihte ilan edilecektir.) 

4. Lisansüstü programlara kesin kayıt sırasında lisans veya tezli yüksek lisans diplomaları için 

YÖK’ten alınan Okul Tanıma Belgesi enstitümüze teslim edilecektir. 

 

          Adayın başarı puanı hesaplamasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır: 

5. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans, doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans 

diplomaları üzerinden değerlendirme yapılabilir. Diploma notları esas alınarak puanlama 

yapılır, eşitlik durumunda mezuniyet tarihi sonra olan tercih edilir. 

6. Lisans ya da tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de Türkçe olarak tamamlamış olan 

yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe yeterlik belgesi istenmez.  

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

 

1. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için);  Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında 

tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik 

belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday 

başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz 

edilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ya da Doktora başvurusunda bulunacak Yabancı 

Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. 

http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi
http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi


2. TÖMER belgesi. (Yabancı uyruklu adaylar için, zorunlu) en az C1  

3. Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için); Okul tanıma belgesi, Lisansüstü 

Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir 

4. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi 

durumda geçersiz sayılacaktır. 

5. Mezuniyet Belgesi (Resmi Onaylı, Türkçe Tercümesi) 

6. Transkript (Resmi Onaylı, Türkçe Tercümesi) 

7. 1 Adet vesikalık resim. 

8. Pasaport Belgesi (Resmi Onaylı Türkçe Tercümesi) 

 

 

 

. 

  

 


