BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
1-) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın
Anabilim Dalı Kurulu tarafından;
a) ALES, GRE veya GMAT notu,
b) Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesi ve mezuniyet notu,
c) Anabilim Dalı Kurulu tarafından yapılacak sözlü, uygulama ve/veya yazılı sınav notu
(Anabilim dalı kurulu isterse yapabilir) dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilerek
sıralandırılırlar.
2-) Adaylar, Anabilim Dalı Kurulu tarafından yapılan puan sıralamasına göre lisansüstü
programına ilan edilmiş kontenjan dâhilinde kabul edilirler. Yeterli görülen adayların
öğrenciliğe kabulleri anabilim dalının teklifi ve EYK kararı ile kesinleşir.
3-) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu
belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından Anabilim
Dalı Kurulu görüşü, EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul
edilebilirler.
4-) Yurt dışı öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri 28.05.2010 tarih ve 27594 sayılı
Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 14.4.2010 tarih ve 2010/343 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince EYK teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı
ile belirlenir.
5-) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde öğrenci Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.
ADAYLARA SONUÇLARIN BĠLDĠRĠLMESĠ VE YERLEġTĠRME
1-) Başvuru sonuçları ilgili Enstitü web sayfasından ilan edilir. Kabul edilen adaylara
Üniversitemiz tarafından elektronik ortamda bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu
mektup ile birlikte ülkelerindeki veya en yakın T.C. Büyükelçiliğinden veya
Konsolosluktan öğrenci vizesi almaları gerekmektedir.
2-) Kendilerine kabul mektubu gönderilen öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri kayıt
tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Adaylardan Kayıt Esnasında Ġstenecek Belgeler;
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı ya da dış temsilcilikten veya Noter onaylı
örneği,
b) Transkriptin aslı ya da dış temsilcilik veya Noter onaylı örneği,
c) ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden birinin aslı veya Noter onaylı örneği
(varsa),
d) Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen dil belgesi (YDS ve
YÖKDİL) veya Aksaray Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
sonuç belgesi (varsa),
e) Eğitim dili Türkçe olan programlar için ASÜTÖMER veya YEE tarafından verilen
Türkçe dil belgesinin aslı veya Noter onaylı örneği (varsa),

f) Pasaportun sureti (İngilizce değil ise onaylı Türkçe çevirisi),
g) Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş 3 Adet vesikalık fotoğraf),
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont,
i) Eğitim-Öğretim destek kurs ücreti dekontu.(Enstitünün belirlediği tarihler arasında
ödenir.)
Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler
içinde eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır. Staj yapmak üzere Üniversitemize
gelen Yabancı Uyruklu öğrenciler daimi statüde öğrenim gören öğrencilerin haklarından
yararlanamaz.
GENEL HUSUSLAR:
1. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine
dönüşümü YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak yapılır.
2. Sisteme girilen tüm notların; Doktora programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet
Belgesi, Transkript, ALES, yabancı dil); tezli yüksek lisans programında (Diploma
veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES); tezsiz yüksek lisans programında
(Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript ve varsa ALES) belgelerinin de
sisteme yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (programın özel şartlarında belirtilmiş ise)
belirtilen kontenjanlardan daha az kayıt olması durumunda ilgili programlar
açılmayacaktır. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilecektir.
4. Tezsiz Yüksek Lisans programın paket ücreti, 10 ders (30 AKTS) ve dönem projesini
içeren toplam program ücretidir. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil edilecektir. İlk
taksit kesin kayıt esnasında alınacaktır.
5. Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, adaylar aynı anda birden fazla yüksek lisans
programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.

DEĞERLENDĠRME
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS
Değerlendirme notu, Lisans mezuniyet notunun %80’i, varsa ALES* sınav puanının %20’si
ve dikkate alınarak hesaplanır. Değerlendirme notuna göre sıralama yapılır.
Mezuniyet Not
Ortalaması
%80

ALES
%20

Değerlendirme
Notu
%100

Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı
Kadar Yedek Aday Belirlenir.

*Başvurularda ALES şartı aranmaz. ALES puanı olmayan adayların ALES puanı sıfır (0)
alınarak, değerlendirme notuna eklenir.

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS
Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi:
BaĢarı Puanına Göre Değerlendirme;
1) Mülakat ya da yazılı değerlendirme yapılmayacaksa; başarı değerlendirilmesi ALES’in %60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ı
alınarak hesaplanır. Adaylar, başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2 (iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama
tablosu aşağıdaki gibidir.

ALES

Mezuniyet Not
Ortalaması

Değerlendirme Notu

%60

%40

%100

Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek
Aday Belirlenir.

2) Mülakat ya da yazılı bilimsel değerlendirme yapılacaksa; sınav değerlendirmesi iki aşamalı gerçekleştirilir. Birinci aşamada;
ALES’in %50’si ve lisans mezuniyet notunun %20’si hesaplanarak yapılan sıralamada en üstten başlayarak kontenjan sayısının 3(üç) katı kadar
aday belirlenir. İkinci aşamada; mülakat ya da yazılı sınavın değerlendirmesinin herhangi birinden adayın aldığı puanın %30’u birinci aşamada
almış olduğu puanın üstüne eklenerek başarı notu hesaplanır. Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2 (iki) katına
kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir
1. AġAMA
ALES
%50

Mezuniyet Not Ortalaması
%20

2. AġAMA
Kontenjan
Sayısının 3 Katı
Kadar Aday 2.
Aşamaya Çağırılır

Yazılı

Mülakat

(Kriterlerden Sadece Birisinin)
%30

Değerlendirme Kontenjan
Kadar Asıl ve
Notu
2 Katı Kadar
Yedek Aday
Belirlenir.
%100

Programların özel Ģartlarında belirtilen mülakat ya da yazılı bilimsel değerlendirme
Mülakat tarihi; 14 Temmuz 2017 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 17-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yazılı bilimsel değerlendirme tarihi; 14 Temmuz 2017 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 17-19 Temmuz 2017 tarihleri
arasında yapılacaktır. Yazılı sınavına girmek zorunludur. Yazılı sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.
Mülakat veya yazılı sınavına katılmayan veya 100 üzerinden 50 puandan aĢağı alan öğrenci baĢarısız sayılarak değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adayların baĢarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.
Not: Başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve
diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

DOKTORA
Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi ALES’ in % 50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans
mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u, ve Mülakat veya Yazılı sınavın % 20’si alınarak hesaplanır.
Adaylar, değerlendirme notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

ALES
%50

Mezuniyet Not
Ortalaması

Yabancı Dil

%20

%10

Mülakat veya
Yazılı
Sınavı

Değerlendirme
Notu

%20

%100

Kontenjan Kadar Asıl ve Yedek
Aday Belirlenir.

Mülakat tarihi; 14 Temmuz 2017 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 17-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yazılı bilimsel değerlendirme tarihi; 14 Temmuz 2017 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 17-19 Temmuz 2017 tarihleri
arasında yapılacaktır. Yazılı sınavına girmek zorunludur. Yazılı sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.
Mülakat veya yazılı sınavına katılmayan veya 100 üzerinden 50 puandan aĢağı alan öğrenci baĢarısız sayılarak değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adayların baĢarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
Not: Başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve
diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

