YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİ KABULÜ

2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarında
eğitim ve öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen yurt dışından gelen adayların aşağıdaki
formu doldurarak ve eklerini tamamlayarak 18 Temmuz - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında
Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Eksik belge ile yapılan başvurular ve ilan edilen tarihten sonra yapılacak başvurular kesinlikle
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
………………………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız Yüksek Lisans / Doktora programına yurt dışından gelen öğrenci statüsünde
başvuruda bulunmak istiyorum.
Başvurum için aşağıda belirtilen evrakları dilekçemin ekinde teslim etmiş bulunuyorum. Diploma,
Transkript, Pasaport ve diğer belgelerimde herhangi bir tahrifat yapıldığı veya sahte belge kullandığım tespit
edildiği takdirde kazandığım tüm haklardan vazgeçeceğimi kabul ve beyan ederim.
Başvurumun değerlendirilmesini arz ederim. …/…/2022
Telefon No

:

Adı SOYADI :
İmza

:

Ekler:

1. Doktora programına başvuruda dört yıllık eğitim veren eğitim kurumlarından aldığını gösteren lisans
diploması, yüksek lisans diploması ve transkript belgelerinin yeminli mütercim tercüman tarafından
çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri
2. Yüksek lisans programına başvuruda dört yıllık eğitim veren eğitim kurumlarından aldığını gösteren
lisans diploması ve transkript belgelerinin yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter
onaylı Türkçe tercümeleri
3. Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belgenin aslı (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) alınmış veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından geçerliliği kabul edilen Türkçe dil bilgisi seviyesi geçer notu, tezli yüksek lisans ve doktora
programları için 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde olmalıdır. Bu şartı sağlamayanlar, bir yıl
ile sınırlı kalmak kaydıyla TÖMER belgesini getirmek üzere hazırlık sınıfı öğrencisi olarak
kaydedilir.)
4. Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu adaylar ile Lisans
veya Yüksek Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar TÖMER belgesinden
muaftır.
5. Pasaportun aslı ve noter onaylı tercümesi
6. Sicil Belgesi
7. Referans Mektubu
8. Son 6 ayda çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
Not:





Aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılamaz, kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin tüm
programlardan kayıtları silinir.
2022-2023 güz yarıyılından itibaren yurt dışından gelen öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
öğrenim ücreti 3000 TL/yarıyıl olarak belirlenmiştir. (Üniversitelerin TÖMER’lerindeki ve
Enstitümüzün Bilimsel Hazırlık programlarındaki öğrenim süreleri dahildir.)
Başvurduğu anabilim dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylarla lisans
veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan adaylar “Bilimsel
Hazırlık Programı” na alınabilir. Bilimsel Hazırlık Programına alınan öğrencilere danışman ataması
yapılmaz.

