
4.  Uluslararası  Öğrencilerin Başvuruları Hakkında 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ ŞARTLAR VE 

BELGELER 

 

Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Üniversitemiz  Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü 

Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne istinaden ilanda belirtilen Anabilim 

Dallarına Kontenjan dahilinde yapılacaktır.  

Başvurular: http://isoyl.aksaray.edu.tr adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belgelerin 

Türkçe veya İngilizce olması gereklidir. 

 

(Öğr. Gör. Koray ÇELİK-- Dış İlişkiler Ofisi - 0382 288 38 35-koraycelik@aksaray.edu.tr) 

 

 Foreign Students’ acceptance requirements for Aksaray University is stated at Protocol of 

Foreign Students. Foreing Student quotas are determined by the related departments. 

Documents in the application should be translated to Turkish or English. Students who want 

to apply our Institute’s graduate programmes have to send an e-mail to: 

koraycelik@aksaray.edu.tr  address. 

 

Contact: koraycelik@aksaray.edu.tr  (Specialist: Koray ÇELİK – IRO – 0382 288 38 35) 

 

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER 

 

1) Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan lisans veya yüksek lisans diploması 

2) Transkript Belgesi 

3) Özgeçmiş (İletişim bilgileri belirtilecek) 

4) ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa) 

5) Doktora programı için yabancı dil sınav belgesi 

6) Pasaport sureti 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

(1) Lisansüstü programlar için giriş jürisi, ilgili bilim/sanat dalı öğretim üyeleri 

ve EABD/EASD öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve 

EYK’nin onayı ile belirlenen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşturulan jüri tarafından 

değerlendirilir. Adayın öğrenciliğe kabulü ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK 

kararı ile kesinleşir. 

 

(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesi Aksaray 

Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt 

Yönergesinin 9. Maddesinin 2. fıkrasına göre yapılır, 

 

(a) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesi tezli ve tezsiz 

yüksek lisans programları için ALES’in %20’si (varsa), lisans mezuniyet 

notunun %70’i, bilimsel çalışmanın %10’u alınarak değerlendirme yapılır. 

Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir. 

 

(b) Yüksek lisans mezuniyeti ile Doktora programlarına başvuracaklar için 

ALES’in %20’si(varsa), yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si, yabancı dil 
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puanının %20’si, bilimsel çalışmaların  %10’u alınarak değerlendirme yapılır. 

Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir. 

 

(c) Yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktoraya başvuru için ALES (veya 

eşdeğeri) koşulu aranmaz. Lisans mezuniyeti ile doktoraya başvuracak adayların 

ALES veya GRE, GMAT sınavlarından en az 80 puan alması, lisans mezuniyet 

not ortalaması itibariyle 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri not koşulunu 

sağlamaları zorunludur. 

 

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından veya kendi devletlerince burslu 

olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, kontenjan dışından 

EABD/EASD Kurulu görüşü ve EYK kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilirler.   

 

(4) Uluslararası 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) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı 

çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla 

yükümlüdür.  

 

 

ADAYLARA SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME 

 

(1) Başvuru sonuçları ilgili enstitü web sayfasından ilan edilir. Kayıt hakkı 

kazanan adaylar kabul mektuplarını Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

web sayfasından temin edeceklerdir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki veya 

en yakın T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan öğrenci vizesi almaları 

gerekmektedir. 

 

(2) Kesin kayıt, enstitü tarafından ilan edilen kayıt tarihinde, adayın enstitüye 

şahsen başvurması ya da noter aracılığıyla tayin ettiği vekil tarafından istenilen belgeleri 

teslim etmesiyle, ilgili enstitü öğrenci işleri tarafından yapılır. Aday ilan edilen süre içinde 

kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü programına kayıt hakkını kaybeder. 

 

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen 

süreler içinde eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır.  

 

(4) Kesin kayıtta aşağıdaki belgelerin Türkçe veya İngilizce (dış temsilcilik veya 

noter onaylı) çevirilerinin teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

Adaylardan Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler; 

 

a) Lisans veya yüksek lisans diploması, 

b) Transkript belgesi, 

c) ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden herhangi birisi (varsa), 

d) Doktora programı için yabancı dil sınav belgesi, 

e) Varsa eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlar için ASÜ TÜRKÇEM veya 

diğer üniversitelerin Türkçe eğitim ve uygulama merkezlerinden alınmış belge ya 



 

da YEE tarafından verilen Türkçe dil belgesi, 

f) Pasaport sureti, 

g) 3 adet vesikalık fotoğraf  (son altı ay içinde çekilmiş), 

h) Enstitü tarafından başvuru ilanında belirtilen diğer belgeler.  

 

 

 NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 

29.05.2020 tarih ve 75850160-301.02.01-E.32818 sayılı yazısı gereğince, kayıt hakkı 

kazanan uluslararası öğrencilerin talep etmeleri halinde kayıt işlemleri 15 Aralık 2020 

tarihine kadar uzatılabilecektir. Aynı yazının (2) nolu maddesi gereğince kayıt yaptırmış 

olan uluslararası öğrencilerin talep etmeleri durumunda güz döneminde kayıt dondurarak 

eğitime bahar döneminde başlayabileceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 


