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NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programının aĢağıda belirtilen 

Anabilim Dalına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yabancı Uyruklu öğrenci 

alınacaktır. 

BAġVURU 
- BaĢvurular 30 Temmuz - 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında Enstitümüze yapılacaktır.   

- Kesin kayıtta istenen belgelerin tamamı mutlaka Enstitümüz öğrenci iĢlerine Ģahsen ya da 

noter vekâleti verdikleri kiĢi aracılığı ile teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen belgeler 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

- Kesin kayıtta gerekli olan belgelerin asılları, kayıt esnasında fotokopilerin kontrol edilmesi 

amacıyla istenilmektedir. Belgelerin asılları, kontrol iĢleminden sonra adaya teslim 

edilecektir.  

 

KAYITLAR VE SINAVLARLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

 
1. BaĢvuru dilekçesi (Enstitümüzden temin edilecektir) 

2. Yabancı uyruklu olup Türkiye’de lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES’e girme Ģartı 

aranır. Yabancı uyruklu olup lisans öğrenimini yurt dıĢı üniversitelerde tamamlayan adaylardan 

ALES sınav belgesi istenmez. 

3. Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu’nun 28.04.2015 tarih ve 2015/02-6 no’lu kararı gereği 2015-2016 

Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencileri için tez 

savunma sınavına girmeden önce tez konusu ile ilgili olarak en az bir adet yayın koşulu (bildiri, 

makale, patent, proje yarışmalarında dereceye girmek) zorunluluğu getirilmiĢtir. 

4. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 17:00’da 

Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir. 

5. Kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl adayların kayıtları, 15- 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Fen 

Bilimleri Enstitüsünde, Ģahsen ya da noter vekâleti verdikleri kiĢi tarafından yapılacaktır. Kayıt 

yaptırmaya hak kazanan adaylardan kesin kayıt tarihleri içerisinde kaydını yaptırmayanların yerine 

puan sıralaması gözetilerek; yedek adaylar davet edilecek ve yedek adayların kayıtları 27 Ağustos 

2018 tarihinde yapılacaktır.  

 
KESĠN KAYITTA ĠSTENEN BELGELER 

 

1. Kesin Kayıt Formu (YL-01 DR-01), Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından çıktı alınıp 

doldurulacaktır. 

2. Ġki adet vesikalık fotoğraf  (4,5x6 cm boyutlarında) 

3. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümeleri (Onaylar 

noterden veya dıĢ temsilciliklerinden tercüme edilmiĢ belge Ģeklinde) olmalıdır. 

- Doktora Programına baĢvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve 

bir adet fotokopisi ile tercümeleri ve denklik belgesi 

4. Lisans- Yüksek Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (Transkript) 

aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümeleri (Onaylar noterden veya dıĢ temsilciliklerinden tercüme 

edilmiĢ belge Ģeklinde) olmalıdır. 

5. ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi.  

6. Pasaport (aslı ve bir adet fotokopisi) 

7. Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve mezuniyet 

not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.  

8. Yabancı Uyruklu Öğrenciler lisansüstü öğrenim harç ücretini 3 katı olarak öderler. 



9. Ġkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresinin aslı ve fotokopisi. 

 

Lisansüstü Eğitim Programlarına BaĢvurular ve Öğrenci Kabul ġartları 

Madde 5/ 6) Yabancı uyruklu adayların kabulüne iliĢkin esaslar Ģunlardır: 

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaĢması bulunan ülkelerden veya Türk devlet ve akraba 

topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının baĢvuruları, lisans ve 

yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve baĢarı notları ile referans mektupları varsa diğer 

kiĢisel bilgi ve belgeleri anabilim/anasanat dalı baĢkanlığınca değerlendirilip enstitü yönetim 
kurulunca karara bağlanır.  

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Ġlgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç 

kiĢilik jüri ya da YÖK tarafından onaylanan Türkçe eğitim merkezleri tarafından yapılacak Türk Dili 

sınavında en az 70 puan alan yabancı uyruklu adaylar, yüksek lisans ve doktora programına devam 

etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda baĢarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir 

yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında baĢarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar 

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt haklarını kaybederler.  

c) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına baĢvuran yabancı uyruklu adaylar, Türk 

Dili sınavına ek olarak o öğretim dilinde de yazılı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda baĢarısız olanlara 

ilgili dili geliĢtirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında baĢarılı olamayan yabancı 

uyruklu aday, baĢvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.  

ç) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece 

ALES’e girme Ģartı aranır. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dıĢı 

üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez.  

 

NOT:  

Kesin kayıtta gerekli olan belgelerin asılları, kayıt esnasında fotokopilerin kontrol edilmesi amacıyla 

istenilmektedir. Belgelerin asılları, kontrol iĢleminden sonra adaya teslim edilecektir.  

 

 

2018-2019 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI ve ÖZEL ġARTLAR 

 
 
 

ENSTĠTÜ ADRES VE TELEFONLARI: 

Adres: KONYA BÖLGE EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA VE UYGULAMA SĠMÜLASYON MERKEZĠ, HacıĢaban 

Mahallesi, Eski Meram Cd. No: 94, 42090 Meram/KONYA 

https://goo.gl/maps/Gi5UbMg1HN82  

ULAġIM: Meram Eski Yol Otobüsü (6 no’lu hat) ve Meram Eski Yol Minibüsü    

Telefon: 0(332) 321 20 17 

E-Posta: fenbil@konya.edu.tr 

Web: https://www.konya.edu.tr/fenbilimlerienstitusu 

ANABĠLĠM 

DALI 

ALES 

Puan 

Türü 

 

Yabancı 

Uyruklu 

YL- DR  

 

ÖZEL ġARTLAR 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
SAYISAL   4        

YL 

 

2 

DR 

ĠnĢaat Mühendisliği Lisans (YL için)- Yüksek lisans 

(DR için) programından mezun olmak. 

Elektrik -

Elektronik 

Mühendisliği 

SAYISAL 1(YL) 

Havacılık Mühendisliği (Elektronik ile ilgili bir alt 

alan)  

https://goo.gl/maps/Gi5UbMg1HN82
mailto:fenbil@konya.edu.tr
https://www.konya.edu.tr/fenbilimlerienstitusu

