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2019-2020 GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI İLAN METNİ 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Ana Bilim Dallarına alınacak Lisansüstü öğrenci 

kontenjanları, başvuru şartları, istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

 

Başvurular 19-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sitesinden 

(http://sbe.kilis.edu.tr/) çevrimiçi (online) yapılacak olup evrakların şahsen ya da posta yolu ile başvuru tarihleri 

arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihler içerisinde 

enstitüye teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.   

 

 

Başvuru tarihleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. 

 

Not: Online başvuru bilgilerinin yanlış olması veya belgelerin eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye 

alınmaz.  

 

BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE AÇIKLAMALAR 

• Programlara kimlerin başvurabileceği ilan tablosunda belirtilmiştir. 

• Çevrimiçi (online) başvuru belgesi dökümü: Online başvuru sonrası sistemden alınacak olan ıslak imzalı belge, 

• Yüksek Lisans diploması/ Mezuniyet belgesi aslı / E-Devletten alınacak mezuniyet belgesi veya mezun olunan 

üniversite tarafından onaylı fotokopisinden biri, 

• Yüksek Lisans not ortalamasını gösterir not dökümü (Transkript) aslı veya mezun olunan üniversite tarafından 

onaylı fotokopisi, 

• ALES sınavından; (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.) başvurulan 

programın öngördüğü puan türünde en az 55 almış olmak, 

• Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı olacak), 
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Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Branşlarında Yüksek 

Lisans yapmış olmak. 
    

Doktora Başvuruları            19-29 Ağustos 2019 

Doktora sınavına girmeye hak  kazananların ilanı 4 Eylül 2019 

Doktora Programına Başvuran Adayların Yazılı ve Sözlü Sınavı 10 Eylül 2019 

Doktora Programına kayıt hakkı kazanan adayların ilanı 12 Eylül 2019 

Doktora Programına asil kazananların kaydı          16-18 Eylül 2019 

Doktora Programına yedekten kazananların kaydı          19-20 Eylül 2019 

http://sbe.kilis.edu.tr/


• Mülakat ve/veya Yazılı sınav yapılan Ana Bilim Dallarında sınavlara katılmak zorunludur. Katılmayan adayların 

ortalama puanı kaç olursa olsun başarısız sayılacaktır. 

• Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora programına başvuru yapamaz.  

• Doktora programına bir yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir. 

     Doktora programı için Yabancı Dil Sonuç Belgesi: YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği    

     kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olmak.  

 

 

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  

• Diploma ya da mezuniyet belgesi aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,  

• Transkript belgesi fotokopisi ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,  

• Türkçe dil yeterliliğini gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden birinin fotokopisi veya onaylı 

örneği,  

• Türk Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi, 

• Pasaportun onaylı suretinin fotokopisi,  

• Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi fotokopisi gerekmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME 

Doktora Programına müracaat eden öğrencilerin değerlendirmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği’nin 23. Maddesinin 5. fıkrası gereği; ALES’in % 50’si, yazılı ve sözlü mülakat 

sınavının aritmetik ortalamasının % 20’si, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %30’u 

değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanı 65’ten düşük olmaması gerekir.   

 

 

 

 

Not: Bu ilan metninde yer almayan hususlarda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim  

ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri esas alınacaktır. 

 


