
 

TAKVİM 

 

Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans  

Başvuru Tarihleri 
16 Temmuz 2021-22 Ağustos 2021 

Mülakata Alınacak Doktora Aday Listesinin İlanı (Kurumsal 

Web Sayfasından İlan Edilir) 
25 Ağustos 2021 (Saat 14:00’dan sonra) 

Doktora Mülakat Sınav Tarihleri (Mülakat Online 

Yapılacaktır) 
26-27 Ağustos 2021 

Yüksek Lisans ve Doktora değerlendirme sonuçlarının WEB 

sayfasında ilan edilmesi 
01 Eylül 2021 

Yüksek Lisans ve Doktora Değerlendirme Sonuçlarına itiraz 
02 Eylül 2021 

Yüksek Lisans ve Doktora Kesin Kayıt hakkı kazananların 

Enstitünün WEB sayfasında ilan edilmesi 
03 Eylül 2021 

Asıl Kayıt Tarihleri (Online yapılacaktır) 
06 Eylül 2021- 08 Eylül 2021 

Yedek Kontenjan İlanı 
08 Eylül 2021 (Saat 18:00’dan sonra) 

Yedek Kayıt Tarihi (Online yapılacaktır) 
09 Eylül 2021-14 Eylül 2021 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Asıl Kayıtları 
06 Eylül 2021- 17 Eylül 2021 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kayıtları 
20 Eylül 2021- 24 Eylül 2021 

 

  

NOT: Sonuçlara itirazlar 02 Eylül 2021 tarihinde enstitümüze, e-posta (sbe@aksaray.edu.tr) yoluyla 

başvurulduğu takdirde dikkate alınacaktır. E-posta yoluyla gönderilecek dilekçelerde dilekçenin imzalı hali 

taratılmış olmalıdır. İmzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI: 

ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri 16 

Temmuz 2021-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü internet adresinden 

elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru işleminin son aşamasında sistem üzerindeki “Yazdır” 

seçeneği ile “başvuru formu” çıktısı alınarak kesin kayıtlara kadar ilgili belge saklanacaktır. Başvuru formu 

çıktısı alındıktan sonra sisteme tekrar giriş yapılarak yapılan değişiklerden sonra da mutlaka kaydet yapıp 

çıktısını almak gerekmektedir. Bu belge kesin kayıtlarda istenecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

Sisteme yükleyeceğiniz resimler öğrenci kimliğinde kullanılacağından 4,5-6 cm ebatlarında vesikalık resim 

olmalıdır. Yüklenen belgelerin okunaklı, düzgün, eksiksiz ve onaylı (e-devletten alınan belgeler hariç) 

olduğu kontrol edilmelidir, aksi takdirde başvurularınız dikkate alınmayacaktır. 

 

Not: Belgelerinizi fotoğraf çekerek değil bir tarayıcıdan taratarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. 

 

  

mailto:sbe@aksaray.edu.tr


 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KABUL KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME 

 

BAŞVURU KOŞULLARI: 

 

Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Üniversitemiz Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara 

Başvuru, Kayıt Kabul ve Eğitim-Öğretim Yönergesi’ ne istinaden ilanda belirtilen Anabilim Dallarına 

kontenjan dahilinde yapılacaktır. 

 

Başvurular http:/isoyl.aksaray.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

 

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

 

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

Students. International student quotas are determined by related departmants. 

 

Applications: http:/isoyl.aksaray.edu.tr  

 

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

 

 

 

Required Documents 

 

a) Bachelor of Science or Master of Science diploma accepted as valid by Higher Education Council 

b) A copy of an approved transcript & a document including information about course content 

c) Resume or CV (including contact information) 

d) Result page of ALES, GRE or GMAT exams (if there is) 

e) Certificate of International Language Proficiency (For PhD Programs) 

f) A copy of Passport 

Başvuruda İstenen Belgeler 

 

a) Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan lisans veya yüksek lisans diploması 

b) Onaylı transkript örneği ve ders içeriklerini gösteren belge  

c) Özgeçmiş (İletişim bilgileri belirtilecek)  

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

e) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için)  

f) Pasaport fotokopisi  

 

DEĞERLENDİRME: 

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, 

 

http://btmserver.com/iso/


 

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 öğrenciler için harç ücreti, tezli yüksek lisans için dönemlik 1400 TL, doktora programları için 

1750 TL’dir. 

 

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.  

 

  



 

1. DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME 

 

BAŞVURU KOŞULLARI: 

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

diplomasına sahip olmak). 

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde 

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

ise yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan almış olmak. (Son 5 yıl içerisinde) 

3. Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının, kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya 

eşdeğerinin olması, 

4. Yabancı Dil Sınavından (YDS ve YÖKDİL) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir 

sınavdan eşdeğer bir puanı (Son 5 yıl içerisinde alınmış) eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda ki özel 

şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı, belirtilmemiş ise en az 55 puan almış olmak. 

 

DEĞERLENDİRME: 

Başvurusu kabul edilen adayların genel 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 sınavının * % 20’si alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak 

kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.  

 

ALES Mezuniyet Not 

Ortalaması 

Yabancı 

Dil 

Mülakat 

Sınavı 

Genel Başarı 

Notu 

 

Kontenjan Kadar Asıl ve 

Yedek Aday Belirlenir. %50 %20 %10 %20 %100 

 

Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 

 

*Mülakat Sınavı 26-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Enstitü web sayfasında ilan edilecek günlerde ve online 

yapılacaktır. Mülakat veya Yazılı sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır. Mülakat sınavında 100 

üzerinden 50 puandan aşağı alan öğrenci başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

  



 

 

 

3.  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE 

DEĞERLENDİRME 

BAŞVURU KOŞULLARI: 

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

sahip olmak). 

2. (Varsa) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan 

türünde herhangi bir puanı almış olmak, (Son 5 yıl içerisinde) 

DEĞERLENDİRME 

Genel başarı notu, Lisans mezuniyet notunun %80’i, varsa ALES* puanının %20’si dikkate alınarak 

hesaplanır. Genel başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. 

 

Mezuniyet Not 

Ortalaması 
ALES Genel Başarı Notu  

Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı 

Kadar Yedek Aday Belirlenir. %80 %20 %100 

 

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

notuna eklenir.  

 

2.  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE 

DEĞERLENDİRME 

BAŞVURU KOŞULLARI: 

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

sahip olmak). 

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde 

en az 55 puan veya kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış 

olmak, (Son 5 yıl içerisinde) 

3. Lisans Programındaki mezuniyet not ortalamasının eğer belirtilmiş ise kontenjan ve başvuru şartları 

tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması. 

DEĞERLENDİRME 

Genel Başarı Puanına Göre Değerlendirme; başarı değerlendirilmesi ALES’in %60’ı, lisans mezuniyet 

notunun %40’ı alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar 

asıl ve 2 (iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

ALES Mezuniyet Not 

Ortalaması 

Genel Başarı Notu  

Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar 

Yedek Aday Belirlenir. 
%60 %40 %100 

 

Not: Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir. 



 

GENEL HUSUSLAR 

1. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşümü YÖK 

dönüşüm tablosu dikkate alınarak hesaplama yapılır. Adayların transkriptlerinde hem 4’lük hem 100’ lük 

notu var ise 4’lük notunun YÖK dönüşüm tablosu karşılığı, yalnızca 100’lük notu var ise bu notu dikkate 

alınacaktır. 

 

2. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi hazırlanmamış olan adaylar, e-devlet üzerinden alınan kare 

kodlu mezuniyet belgesini veya kurumlarından alacakları mezun olduklarını belirten ilgili makama yazısı ile 

başvuru yapabilirler. Bu belgeler de mezun olunan programın adı mutlaka belirtilmelidir. 

 

3. Sisteme girilen tüm belge ve notların;  

• Doktora programında;  

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi,  

2. Transkript,   

3. ALES 

4. Yabancı Dil 

• Tezli yüksek lisans programında; 

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi,  

2. Transkript 

3. ALES Belgesi  

• Tezsiz yüksek lisans programında; 

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, 

2. Transkript, 

3. ALES Belgesi(varsa)  

Belgelerinin de sisteme yüklenmesi zorunludur. (Belgelerin sayfa adedi birden fazla olduğu takdirde 

tamamı taranıp PDF formatında tek dosya haline getirildikten sonra yüklenmesi gerekir.) Yüklenen 

belgelerin okunaklı, düzgün, eksiksiz ve onaylı (e-devletten alınan belgeler hariç) olduğu kontrol 

edilmelidir, aksi takdirde başvurularınız dikkate alınmayacaktır.  

 

4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve 

devam edilemez. Daha önce enstitümüz programlarından veya diğer Yükseköğretim Kurumlarından birine 

kayıtlı olan öğrenciler başvurmuş oldukları programı kazanmış olsalar bile kayıtlarını sildirmedikleri 

takdirde yeni kayıt yaptıramayacaklardır. 

 

5. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (programın özel şartlarında belirtilmiş ise) belirtilen kontenjanlardan 

az kayıt olması durumunda ilgili programlar açılmayacaktır. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin 

talepleri halinde açılmış olan programlardan başvuru koşullarını sağladıkları diğer tezsiz programlara 

kontenjan dâhilinde kayıt yaptırabileceklerdir. Başka bir programa kayıt yaptırmak istemeyen adayların 

ödemiş oldukları harç ücreti iade edilecektir. 

 

6. Tezsiz Yüksek Lisans programın paket ücreti, 10 ders (60 AKTS) ve dönem projesini (30 AKTS)  içeren 

toplam program ücretidir. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil edilecektir. İlk taksit kesin kayıt esnasında, 

ikinci taksit ikinci yarıyılın başında alınacaktır. 

 

7. Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ücretleri 4.050,00TL olup iki eşit taksit halinde (2.025,00TL X 2 ) ödeme 

yapılabilmektedir. Anlaşma sağlanan sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları personellerine (Aksaray İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, Aksaray Müteahhitler Birliği, Aksaray Barosu, 

Aksaray Sakatlar Derneği, Kamu-Sen Aksaray Şubesi, Memur-Sen Aksaray Şubesi) Tezsiz II. Öğretim 

Yüksek Lisans ücretleri 3.400,00TL olup iki eşit taksit halinde (1.700,00TL X 2) ödeme yapılabilmektedir. 

Üniversitemiz personeli için Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ücretleri 2.000,00 TL olup iki eşit taksit 

halinde (1.000,00TL X 2) ödeme yapılabilecektir. 

 



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

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 yapılacak olup mezuniyet belgesi ve not durum (transkript) belgelerinin e-devlet

çıktılarının gönderilmesi, bu belgelerin alınamaması durumunda onaylı örneklerinin gönderilmesi

gerekmektedir.

* Yukarıda istenilen belgelerin, kargo/posta yoluyla, eksiksiz bir şekilde enstitümüzün aşağıda yer alan

adresine, ilanda belirtilen tarihlerde gönderilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Aksaray Üniversitesi Kampüsü,  Spor Bilimler Fakültesi  Binası 2. Kat 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  AKSARAY 

Tel: 0 382 288 27 20 

Fax: 0 382 288 27 39 

E-Posta: sbe@aksaray.edu.tr


