
BAŞVURU KOŞULLARI: 

ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri 26 Aralık 2022-

16 Ocak 2023 günleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü internet sayfasından elektronik ortamda 

yapılacaktır. Online başvuru işleminin son aşamasında online sistem üzerindeki “yazdır” seçeneği ile “başvuru 

formu” çıktısı alınarak kesin kayıtlara kadar ilgili belge saklanacaktır. Bu belge kesin kayıtlarda istenecektir. 

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

Sisteme yükleyeceğiniz fotoğraf öğrenci kimliğinde kullanılacağından güncel ve 4,5x6 cm ebatlarında vesikalık 

fotoğraf olmalıdır. 

 

Belgelerin sayfa sayısının birden fazla olması durumunda (Diplomanın arka ve ön yüzü, transkriptin bir sayfadan 

fazla olması gibi) bütün sayfaların taranıp sisteme yüklenmesine dikkat edilmelidir. Online başvuru sistemine 

yüklenecek belgelerin ilgili üniversite tarafından onaylı olması veya e-devlet barkodlu olması gerekir. 

 

 

1. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları 

 

1.Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunun 4 yıllık Lisans Programından mezun olmak (Anabilim Dalı başvuru 

koşullarında istenmişse, belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak). 

 

2. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları 

 

1. Herhangi bir Lisans Programından mezun olmak (Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen 

Lisans diplomasına sahip olmak). 

 

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES), sınav yapan kurumun sınav 

geçerlilik süresi dikkate alınarak başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya 

kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak. 

ALES geçerlilik süresi 5 yıldır. 

 

3. Eğer belirtilmiş ise; Lisans Programına ait mezuniyet not ortalamasının kontenjan ve başvuru 

şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerine sahip olması gerekir. 



3. Doktora Programları Başvuru Koşulları 

1. Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına 

sahip olmak. 

 

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES), sınav yapan kurumun sınav 

geçerlilik süresi dikkate alınarak ve başvurduğu programın puan türünde olmak şartıyla;  

 

- Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel 

şartlarda belirtilmemiş ise en az 55 puan veya özel şartlarda belirtilen gerekli puanı 

almış olmak. 

 

- Lisans derecesi ile başvurularda, kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel 

şartlarda belirtilmemiş ise en az 80 puan almış olmak veya kontenjan ve başvuru 

şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak. 

 

ALES geçerlilik süresi 5 yıldır. 

 

3. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının, kontenjan ve başvuru şartları 

tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerine sahip olmak. 

 

4. Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için mezuniyet notu kontenjan ve başvuru şartları 

tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise, gerekli puanı almış olmak; eğer kontenjan ve başvuru 

şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmemiş ise, gerekli mezuniyet ortalaması 4 üzerinden 

en az 3,00 (YÖK dönüşüm tablosuna göre Yüzlük Sistemde en az 76,66) olmalıdır. 

 

5. YÖK’ün kabul ettiği Yabancı Dil Sınavlarından herhangi birinden (YDS ve YÖKDİL) eğer 

kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı veya 

eşdeğer puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak.  

 

 

4.  Uluslararası  Öğrencilerin Başvuruları Hakkında 

 

4.1 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: Online yapılacaktır. Başvuru esnasında belgelerin Türkçe veya İngilizce olması 

gereklidir. 

 

(Öğr. Gör. Uğur KOYUNCU-Dış İlişkiler Ofisi - 0382 288 38 34-ugurkoyuncu@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.  

 

Contact: ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr  (Specialist:  Uğur KOYUNCU – IRO – 0382 288 38 34) 

 

4.2 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 

 

4.3 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, 
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(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 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 dönemlik harç ücretleri, Senato kararı ile 

belirlenir. 

 

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

çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla 

yükümlüdür.  

 

 

4.4 ADAYLARA SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME 

 

(1) Başvuru sonuçları ve başvuru ile ilgili detaylar enstitü web sayfasından ilan edilir.  

 

(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.  

 

 

 

 

5. Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilen Hakkında 

 

Yatay geçiş başvuruları 09 Ocak-16 Ocak 2023 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi Lisansüstü 

Programlar İçin Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

 

Değerlendirme notu, Lisans mezuniyet notunun %80’i, varsa ALES* sınav puanının %20’si dikkate 

alınarak hesaplanır. Değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. 

 

Mezuniyet Not 

Ortalaması 
ALES Değerlendirme Notu Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı 

Kadar Yedek Aday Belirlenir. 
%80 %20 %100 

 

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

değerlendirme notuna eklenir.  

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. 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 



Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi: 

Başarı 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 

 

Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek 

Aday Belirlenir. 
%60 %40 %100 

 

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. AŞAMA 

Kontenjan 

Sayısının 3 

Katı Kadar 

Aday 2. 

Aşamaya 

Çağırılır 

2. AŞAMA 

Değerlendirme 

Notu 

Kontenjan 

Kadar Asıl 

ve 2 Katı 

Kadar 

Yedek 

Aday 

Belirlenir. 

 

ALES 

 

Mezuniyet Not 

Ortalaması 

Yazılı Mülakat 

%50                      %20 
(Kriterlerden Sadece Birisinin)  

%100 %30 

Programların özel şartlarında belirtilen mülakat ya da yazılı bilimsel değerlendirme 

 

Mülakat tarihi;  19 Ocak 2023 tarihinde (Saat 14:00’dan sonra) Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 23 

Ocak-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına 

girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Yazılı bilimsel değerlendirme tarihi; 19 Ocak 2023 tarihinde (Saat 14:00’dan sonra) Enstitü web sayfasında ilan 

edilecek olup 23 Ocak-24 Ocak 2023  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 aşağı alan öğrenci başarısız sayılarak 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  



 

Adayların başarılı 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 

Mezuniyet 

Not 

Ortalaması 

Yabancı 

Dil 

Mülakat  

Sınavı 

Değerlendirme 

Notu 

 

 

Kontenjan Kadar Asıl 

ve Yedek Aday 

Belirlenir. 
%50 %20 %10 

 

%20 
%100 

 

 

Mülakat tarihi;  19 Ocak 2023 tarihinde (Saat 14:00’dan sonra) Enstitü web sayfasında ilan 

edilecek olup 23 Ocak-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Mülakat sınavına girmek 

zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

Mülakat sınavına katılmayan veya 100 üzerinden 50 puandan aşağı alan öğrenci başarısız 

sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

Adayların başarılı 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.  

 

 

 

 

 



 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS-TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA): 

 

 Not: YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli çerçeve yönetmeliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrasına göre 

“Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 

herhangi başka bir programda kayıtları varsa sildirerek kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir.  

  

1. Mezuniyet belgesinin kare kodlu e-devlet çıktısı, alınamıyorsa belgenin onaylı örneği,  

2. Not durum belgesinin (Transkript) kare kodlu e-devlet çıktısı, alınamıyorsa belgenin 

onaylı örneği,  

3. Yabancı dil belgesi (Doktora ve özel şartlarda belirtilen dil puanı isteyen yüksek lisans 

programları),  

4. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,  

5. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,  

6. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  

7. İki (2) adet fotoğraf,  

8. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu, 

 

* Kesin kayıt online/yüz yüze yapılacak olup mezuniyet belgesi ve not durum (transkript) 

belgelerinin e- devlet çıktılarının gönderilmesi, bu belgelerin alınamaması durumunda onaylı 

örneklerinin gönderilmesi gerekmektedir.  

 

Yukarıda istenilen belgelerin, online kayıt yapılan bölümlerde kargo/posta yoluyla veya şahsen 

eksiksiz bir şekilde Enstitümüze 24 Şubat 2023  tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. 

Belgelerin ulaştırılmaması durumunda öğrencinin kaydı eksik belge sebebi ile iptal eilecektir. 

  

 

 

 

 

 

 

 



İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres:  

Aksaray Üniversitesi Kampüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Spor Bilimler Fakültesi Binası 2. Kat 

AKSARAY 

 

 

 

Tel: 0 382 288 27 06 

        0 382 288 27 00 

 

 

Fax: 0 382 288 27 19 

E-Posta: fbe@aksaray.edu.tr 

               fbeogris@aksaray.edu.tr 
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