
4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuruları Hakkında 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ ŞARTLAR 

VE BELGELER 

 

Yabancı Uyruklu öğrencilerin kabul koşulları Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Adayların 

Lisansüstü Programlarına Kabulü Yönergesi’ne istinaden ilanda belirtilen Anabilim 

Dallarına Kontenjan dahilinde yapılacaktır. İletişim Adresi:  meryemarslan@aksaray.edu.tr  

Başvuru esnasında belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gereklidir. 

Başvuru Adresi: http://btmserver.com/iso/ 

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

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

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

Contact:  meryemarslan@aksaray.edu.tr (Specialist: Meryem ARSLAN – IRO – 0382 288 

38 33) 

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER 

 

1- Diploma fotokopisi  

2- Onaylı transkript örneği ve ders içeriklerini gösteren belge  

3- Özgeçmiş (İletişim bilgileri belirtilecek)  

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

5- Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için)  

6- Pasaport fotokopisi  

7- Referans mektubu (2 akademisyenden)  

8- Niyet mektubu 

9- Başvuruda istenen belgelerin Türkçe veya İngilizce dilinde onaylanmış suretleri 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

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, 

 

2-) Adaylar, Anabilim Dalı Kurulu’nun ülke çeşitliliğini de dikkate alarak belirleyeceği 

kriterlere 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. 
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 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 BİLDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME 

 

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 İstenecek 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, 

ı) Yükseköğretim Kurulundan başvuran kişi tarafından alınacak tanınma belgesi, 

 

 

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. 

 

 


