
 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KABUL DEĞERLENDİRME VE KOŞULLARI 

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 37) 

 

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

of International Students. International student quotas are determined by related 

departmants.Students who want to apply our Institute’s graduate programmes have to send e- 

mail to ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr address. 

 

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

 

Contact: ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr (Lecturer: Uğur KOYUNCU - IRO - 0382 288 38 37) 

 

 

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 
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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 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. 

 



 


