
ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ 

PROĞRAMLARA

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL 

KAŞULLARI
Önlisans ve lisans programlara kayıt için gerekli belgeler

a) Türkçe Yeterlilik Belgesi,

b) Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma
aslı,

c)Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim

Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,

d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış
tercümesi ve aslı,

e)Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

g) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu,

h) Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde kayıtlı olduğu
akademik birime teslim eder.)

i) 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.



Lisansüstü programlara kayıt için gerekli belgeler

a) Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı 

başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve en 

az üç kişiden oluşan jürilerce yapılır. Bilim sınavının yazılı ve/veya mülakat 

şeklinde yapılmasına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine 

enstitülerin yönetim kurullarında karar verilir.

b) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının 

%50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS, 

YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim 

sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı 

sınav notunun %15’i, mülakat notunun %5’i alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde uzaktan öğretim programları hariç, 

başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si 

alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat 

şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat 

notunun %10’u alınır.

ç) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavı 

uygulanmaz, başvuran adaylar lisans genel not ortalaması sıralamasına göre 

kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir.



d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulünde genel başarı 

puanı 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan 

dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin 

kabulünde ise 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, puanlarına göre 

sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.

e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim 

sınavı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, 

YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yapılan 

değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan 

sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora 

programlarına kabul edilir.

f) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının 

%50’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans 

veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki 

yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan 

referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, 

uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan 

değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan 

sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta 

yeterlik programlarına kabul edilir.



g) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla 

bilim sınavı notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES/temel tıp puanı fazla olana 

öncelik verilir.


