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YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI 

   

2019-2020 Eğitim –Öğretim yılı güz döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrenci yatay geçiş 

başvurusu için istenen belgeler ve başvuru takvimi aşağıdaki gibidir. 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ 

 

BAŞVURU TARİHİ 29 Temmuz 2019 tarihinde başlayıp 09 Ağustos 2019 saat 17.00 da sona erecektir. 

BAŞVURULARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında değerlendirilecektir. 

SONUÇLARIN İLANI Başvuru sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde http://fbe.karatekin.edu.tr  adresinde ilan edilecektir. 

KESİN KAYIT 
Öğrenci kesin kaydını aşağıda yer alan belgelerle birlikte 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde Fen Bilimleri Enstitüsünde şahsen 

yapacaktır. 

DERS KAYITLARI 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında UBİS sisteminden yapılacaktır. 

NOT: Başvurular şahsen ya da posta yoluyla ilanda belirtilen süre içerisinde ve istenilen belgelerle birlikte Fen Bilimleri Enstitüsüne yapılacaktır. 

09 Ağustos 2019 saat 17.00 a kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinde bulunan başvuru formu doldurulacaktır. 

2. Transkript (Doktora/Yüksek Lisans, onaylı)  

3. Öğrenci belgesi (Onaylı) 

4. Disiplin cezası olmadığına dair belge (Öğrenci belgesi veya transkiriptde belirtilebilir.) 

5. Ders içerikleri (Onaylı) 

6. Türkçe dil yeterlilik belgesi (en az C1 seviyesinde), 

7. Pasaport ve öğrenim meşruhatlı vize fotokopisi, 

8. Yabancı Kimlik fotokopisi, 



9. Doktora programlarına başvuracak adaylar için, doktora yabancı dil yeterliliğini gösteren belge. (Anadili dışında başka bir dilde YDS’den en az 55 (elli beş) 

almış olmak ya da Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak.) 

 *Yurt içi ya da yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan doktorada yabancı dil şartı aranmaz. 

10. 1 Adet vesikalık fotoğraf 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

- Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı), 

- Not döküm (Transkript) belgesi (aslı), 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen “Okul Tanıma” yazısı, 

- Türkçe dil yeterliliğini (en az C1 seviyesinde) gösteren ve aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği, 

- Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

- Pasaportun onaylı sureti, 

- Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi, 

- 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 

- Harç ve öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont. 

Başvuru Adresi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitler Bulvarı No:10 18200 

Merkez/ÇANKIRI 

Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar: 

1. Kayıtlı olduğu Lisansüstü programda bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve aldığı tüm derslerden başarılı olan ders ve tez aşamasında 

olan öğrenciler başvuruda bulunabilir. 

2. Öğrencinin genel başarı notunun; yüksek lisans için 100 üzerinden 70 puan (4.00 üzerinden 2.00) ve doktora için 100 üzerinden 75 puan (4.00 üzerinden 2.50) 

olması gerekir. 

3. Başvuruda bulunan adaylar en az 4 ders Fen Bilimleri Enstitüsünden almak ve tez aşamasındaysa Anabilim Dalı Akademik Kurulunun gerekli görmesi 

durumunda yeniden tez önerisi vermek zorundadır. 

4. Yabancı dil puan şartını sağlayamayan adayların (Matematik İngilizce programı hariç) mezun oluncaya kadar; Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 

tarafından dönem başlarında yapılan dil sınavından veya YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 50 puana sahip olmak. 

5. Matematik İngilizce yüksek lisans programına başvuracak adaylar için; Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan dil sınavından, 

YDS’den veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 65 puana sahip olmak. Lisans öğrenimlerini, İngilizce eğitim veren bir bölümde tamamlayanlarda bu 

şart aranmaz. 

6. Doktora programlarına başvuracak adaylar için YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 puana sahip olmak. 

7. Yüksek Lisans öğrencilerimizin tez savunmasına alınmadan önce yurt içi veya yurt dışı hakemli dergilerde yayına kabul edilen tam metinli en az 1 (bir) makale 

hazırlamaları veya ulusal/uluslararası kongre/sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde sözlü veya poster olarak en az bir bildiri sunmuş olmaları gerekmektedir. 

8.  Doktora öğrencilerimizin tez savunmasına alınmadan önce “SCI, SSCI, AHCI, SCI-expanded” indeksince taranan dergilerde en az bir adet tam metinli 

makalenin yayına kabul edildiğine dair editör yazısı alınması gerekmektedir.  

9. Öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir. 



10. Yatay geçişle bir programa kayıt olan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır. 

 

  Kontenjanlar: 
 

ANABİLİM DALI  TEZLİ YÜKSEK LİSANS  DOKTORA 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 30 20 

KİMYA 50 20 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 50 50 

BİYOLOJİ 80 30 

FİZİK 50 20 

TARIM VE YAŞAM BİLİMLERİ 30 - 

PEYZAJ MİMARLIĞI 30 - 

MATEMATİK (TÜRKÇE) 40 - 

MATEMATİK (İNGİLİZCE) 40 - 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 30 - 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 50 - 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 35 - 

ADRES: 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitler Bulvarı No:10 18200 Merkez/ÇANKIRI 

Tel : 0376 212 35 81                

Fax : 0376 212 43 22 

E-Mail: fbe@karatekin.edu.tr 



 


