
 
 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI 

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Nisan 2016 tarihinde yayımladığı “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır) 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN ÖNEMLİ 
TARİHLER 

Online başvuru tarihleri : 27 Aralık 2019 - 09 Ocak 2020 (saat 17:00 a kadar) 

Online başvuru adresi : http://golcuk.isparta.edu.tr 

Sonuçların ilan tarihi : 10 Ocak 2020 / saat: 21:00 

Sonuçların ilan adresi : http://golcuk.isparta.edu.tr 

Bilimsel değerlendirme / Mülakat tarihi : 13 Ocak 2020 

Bilimsel değerlendirme / Mülakat saati : 10:00 

Bilimsel değerlendirme / Mülakat yeri : Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Sonuçların açıklanma tarihi : 13 Ocak 2020 / saat: 21:00 

Sonuçların ilan adresi : http://golcuk.isparta.edu.tr 

Kesin kayıt tarihi (asıl adaylar) : 14-15-16 Ocak 2020 (3 gün) 

Kesin kayıt tarihi (yedek adaylar) : 17 Ocak 2020 

Kayıt adresi : ISUBÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Doğu 
Kampüsü, 32260 Çünür/Isparta  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 
PROGRAMLARINA BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER 

Online başvuru tarihleri : 27 Aralık 2019 - 09 Ocak 2020 (saat 17:00’a kadar) 

Online başvuru adresi : http://golcuk.isparta.edu.tr 

Başvuruların Anabilim Dalları 
Tarafından Değerlendirilmesi 

: 13-14 Ocak 2020 

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı : 15 Ocak 2020 

Kesin kayıt hakkı kazananların ilan 
adresi 

: http://golcuk.isparta.edu.tr 

Kayıt için başvuru tarihleri : 15 Ocak-31 Ocak 2020 

Kayıt adresi : ISUBÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Doğu 
Kampüsü, 32260 Çünür/Isparta 
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TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Adayların, lisans diplomasına sahip olması gerekir. 

2- Adayların, ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puana sahip olması 

gerekir. (ALES geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıldır). 

3- Adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birisine girmiş 

olması gerekir (ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya 

tıklayınız). 

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Doktora programına başvuran adaylar yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. 

2- Doktora programına başvuran adayların ALES’ten başvurulan programın puan türünde 

en az 55 puana sahip olması gerekir. (ALES geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 

5 (Beş) yıldır). 

3- Lisans derecesiyle doktora programına (Bütünleşik Doktora) başvuran adayların lisans 

mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması 

gerekir. 

4- Lisans derecesiyle Bütünleşik Doktora programına başvuran adayların ALES’ten 

başvurulan programın puan türünde en az 80 puana sahip olması gerekir. 

5- Adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 

puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olması gerekir  

6- (ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız). 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim 

kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı 

tamamlamış öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul 

edilirler. 

2- Yatay geçiş için öğrenci, disiplin cezası almamış ve geldiği lisansüstü programda aldığı 

derslerin tümünü başarmış olmalıdır. Bu derslere ilişkin GNO’nun Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen yüksek lisans 

ve doktora programları ders başarma ortalamalarına eşit ya da daha yüksek olmalıdır. 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf


3- Yatay geçiş yapacak öğrencinin ilgili anabilim dalının Lisansüstü Eğitim için asgari 

başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. 

4- Üniversite dışından yapılacak yatay geçişler, aynı düzeydeki diploma programları 

arasında yapılabilir. Buna göre, yüksek lisans programlarından yüksek lisans 

programlarına; doktora programlarından doktora programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 

PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI 

a) Mezuniyet Derecesi 

1) Başvuru esnasında, Yüksek Lisans programına başvuracak adayların bir lisans, 

doktora programına başvuracak adayların ise lisans ya da yüksek lisans programından 

mezun olmuş olmaları ya da mezun olma durumunda olmaları gerekir. Mezuniyet 

aşamasında olan adayların kayıt yaptırabilmeleri için kayıt tarihinden önce 

öğrenimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.  

2) Mezun olunan programların örgün eğitim programları olması gerekir. 

3) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not 

ortalamalarının 4.00’lük sistem için en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan almış olmalıdır.  

4) Mezun olunan programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından 

kabul edilmiş olması gerekir. Tanınma belgesi Enstitümüz tarafından YÖK’ten 

istenecek olup ilgili belge Enstitümüze ulaşıncaya kadar öğrencinin şartlı olarak kaydı 

yapılacak ve söz konusu kurumun tanınmaması durumunda öğrencinin kaydı 

silinecektir. Başvurusunu yapan öğrenci bu hükümleri kabul etmiş sayılır ve kaydı 

silindiğinde herhangi bir hak iddia edemez. 

b) Dil Yeterlik 

1) Yabancı dil ile eğitim yapılan lisansüstü programlara başvuran adaylarda, adayın 

mezun olduğu program, başvuru yapılan programın dilinden farklı ise, başvuru yapılan 

programın dilinde YDS ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan 55 ya da eşdeğeri 

bir puanın alınmış olması zorunludur.  

2) Yabancı dil sınavı sonuçlarının sınavı yapan kurumca teyit edilebilmesi gerekir. 

Yabancı dil sınavlarının geçerlik süresi;  

a) Sınav sonuçlarını beş yıldan daha uzun süre sistemlerinde tutan kurumlarca 

yapılan sınavlarda yabancı dil sınavının geçerlik süresi beş yıl, 

b) Sınav sonuçlarını beş yıldan daha az süre ile sistemlerinde tutan kurumlarca 

yapılan sınavlarda yabancı dil sınavının geçerlik süresi, sınavı yapan kurumun 

sonuçları saklama süresi kadardır. 



3) Başvurdukları programın dili Türkçe olan adayların TÖMER veya eşdeğer resmî 

kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe dil yeterliğinin B2 olduğunu gösterir belgeye 

sahip olmaları gerekir. Yurt içi veya dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili Türkçe 

olan programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı 

aranmaz. 

4) B2 düzeyinde Türkçe dil yeterlik düzeyine sahip olmayan adaylara dil yeterliklerini B2 

düzeyine getirmeleri için en fazla iki yarı yıl süre verilir. Bu süre sonunda en az B2 

düzeyinde dil yeterlik belgesi olmayan adayların kayıtları silinir. 

Başvuruda İstenen Belgeler 

1) Başvuru formu, 

2) Lisans ya da yüksek lisans diplomalarının İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili 

ülkelerin dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği, 

3) Not döküm belgesinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış 

temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği, 

4) Yabancı dil belgesinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış 

temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği, 

5) Türkçe yeterlik belgesi (varsa), 

6) Pasaportun resmi onaylı örneği (tercüme edilmiş), 

7) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf, 

8) İki adet referans mektubu,  

9) Niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini 

anlattığı mektup)  

10) Türkçe programlara başvuran adayların belgelerini Türkçe ’ye, İngilizce programlara 

başvuran adayların belgelerinin İngilizce ’ye tercüme edilmiş olması zorunludur. 

Tercümelerin yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış olması zorunludur. Başvuru 

belgeleri İngilizce veya Türkçe dışındaki dillerde ise, asıllarının onaylı kopyaları dışında 

ayrıca İngilizce veya Türkçe dillerinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- Anabilim dallarındaki lisansüstü programlara ve bu programlardaki çalışma alanlarına 

aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz. Online başvurularda program son 

başvurulan anabilim dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir. 

2- Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış 

başvuru iptal edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle 

incelemesinde yarar vardır. 

3- Mezuniyet not ortalaması sadece 100’lük sistemde olan adaylar başvuru sistemine 



100’lük not ortalamalarını girmeleri gerekir. 

4- Mezuniyet not ortalaması sadece 4’lük sistemde olan ve mezun oldukları 

üniversitelerine ait not dönüşüm esasları olmayan adaylar başvuru sistemine 4’lük not 

ortalamalarını gireceklerdir. 4’lük sistemde notunu giren adayların notları, YÖK 

dönüşüm tablosu baz alınarak sistem tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir. 

5- Mezuniyet not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların mezun oldukları 

üniversitelerinin not dönüşüm esasları var ise 100’lük sisteme göre çevirdikleri notlarını 

sisteme gireceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oldukları üniversitenin not 

dönüşüm tablolarını kayıt esnasında sunmaları gerekir. 

6- Mezuniyet not ortalaması hem 4’lük sistemde hem de 100’lük sistemde olan adaylar 

istediği notu tercih edeceklerdir. Ancak başvuru sistemine 4’lük sistemdeki mezuniyet 

notunu giren adayların not ortalamaları, YÖK dönüşüm tablosu baz alınarak başvuru 

sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir. 

7- Adayların başvuru sistemine girerken yapmış oldukları mezuniyet not tercihlerindeki 

sorumluluk kendilerine aittir.  

8- Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 

4’lük veya 5’lik sisteme göre düzenlenmiş adayların mezuniyet not ortalamaları YÖK 

dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine 

çevrilecektir. 

9- Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 

4’lük, 5’lik veya 100’lük sisteme göre düzenlenmemiş adaylar, TÜBİTAK’ın 

hazırlamış olduğu not dönüşüm tablolarındaki 4’lük not karşılıklarını sisteme 

gireceklerdir (mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak 

başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir). 

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

1- Adayların bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına nüfus cüzdanı ile gelmeleri 

zorunludur. 

2- Adayların, kontenjan şartlarını sağladıklarını gösterir diploma örnekleri ve belgelerini 

mülakata getirmeleri gerekmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME ESASLARI 

1- Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/Not_Sistemi_Karsilastirmalari.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/Not_Sistemi_Karsilastirmalari.pdf


2- Tezli yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES ya da 

eşdeğer sınav puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil 

puanının %10’u, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) sınavının %20’si dikkate 

alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarının birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun 

hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının oranları eşit alınır. Hesaplanan 

puana göre Tezli Yüksek Lisans programlarında en az 60 puan alanlar arasında, 

Doktora programlarında ise en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. En yüksek 

puan alan adaydan başlamak üzere, kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa kayıt 

hakkı kazanır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, mezuniyet 

notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Mezuniyet not ortalaması 

olarak; Yüksek Lisans programlarında Lisans mezuniyet not ortalaması, Doktora 

programlarında ise Lisansa dayalı (Bütünleşik doktora) doktora programı için lisans 

mezuniyet not ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için yüksek lisans 

mezuniyet not ortalaması dikkate alınır. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME ESASLARI 

1. Yüksek Lisans programına başvurularda, lisans mezuniyet notunun %50’si, Türkçe dil 

sınav notunun %25’i, yabancı dil sınav notunun %25’i dikkate alınarak adaylar arasında 

başarı sıralaması yapılır. Türkçe dil sınav notu olmayan adaylar bu bölümden -0- alırlar. 

2. Lisansa dayalı doktora programlarına başvurularda Lisans mezuniyet notunun, Yüksek 

Lisansa dayalı doktora programlarında ise Yüksek Lisans mezuniyet notunun %50’si, 

Türkçe dil sınav notunun %25’i, yabancı dil sınav notunun %25’i dikkate alınarak adaylar 

arasında başarı sıralaması yapılır. Türkçe dil sınav notu olmayan adaylar bu bölümden 

-0- alırlar. 

3. Puanların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK dönüşüm çizelgeleri kullanılır. 

4. En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kontenjan sayısı kadar aday kayıt hakkı 

kazanır. 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT 

ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız), 

2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter 

onaylı), 

3. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi, 

http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/
http://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/kayit-dilekcesi-ve-taahhutnamesi-07082019.docx


4. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi onaylı 

fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı), 

5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları 

onaylı öğrenci belgesi ve transkripti, 

6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

7. Özgeçmiş, 

8. 4 (dört) adet fotoğraf, 

9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir). 

10. Erkekler için askerlik durum belgesi. 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN 

BELGELER 

Başvuruda istenen belgelere ilave olarak; 

1- Koşullu kabul mektubu (Conditional Acceptance Letter) 

2- Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, 

3- Öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge. 

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde enstitüye 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

2- Posta ile kayıt yapılamaz. 

3- Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında 

yapılabilmektedir.  

4- İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların, 

sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre 

aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1- Mülakat sonrasında kesin sonuç listesi Enstitümüzce kontrol edilecek ve listede 

herhangi bir sorun olmadığı tespit edildikten sonra, listeler Üniversitemiz/Enstitümüz 

web sayfasında ilan edilecektir. 

2- Belirtilen tarihlerde dosyalarını teslim etmeyen ve kesin kaydını yaptırmayan adaylar 

herhangi bir hak iddia edemez. 

3- Lisansüstü programlara başvuru hakkında 0 246 211 8133, 0 246 211 4990, 0 246 211 

4992 numaralı telefonlardan bilgi edinebilirsiniz. 

 

 


