
A. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

1) Lisans Diplomasına sahip olmak, 

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 

en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar 

düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. 

3) Lisans Mezuniyet Ortalaması 100 üzerinden en az 53,33 ve 4 üzerinden 2.00 olması 

4) Doktora sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES 

şartı yoktur. Adayların ALES puanları 75 olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

5) Bilim sınavı veya mülakata girmeyen veya yapılan sınav ve mülakatta 50 puanın altında alan 

adaylar değerlendirme dışında kalır ve programa dahil edilmez. 

6) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşıma. 

Bilim Sınavı yapılmaması durumunda; 

a) Yüksek Lisans Programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı, Lisans mezuniyet notunun ve Yabancı Dil 
Puanının hesaplanmasından elde edilir. ALES Puanının %60, Mezuniyet notunun %30’u, 
Yabancı Dil Puanının %10’ u (50 altında bulunan yabancı dil puanları değerlendirmeye 
alınmayacaktır) toplamından elde edilecek puan başarı sırasını belirler. Başarı puanlarına 
göre sıralanarak kontenjan dâhilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler. Puan 
başarı sırası 50 puan altı olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyecektir. 

Bilim Sınavı yapılması durumunda;  

b) Yüksek Lisans Programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı, Lisans mezuniyet notu, Bilim Sınavı ve 
Yabancı Dil Puanının hesaplanmasından elde edilir. ALES Puanının %50, Mezuniyet 
notunun %20’ si, Bilim Sınav Notunun %20’ si Yabancı Dil Puanının %10’ u (50 altında 
bulunan yabancı dil puanları değerlendirmeye alınmayacaktır) toplamından elde edilecek 
puan başarı sırasını belirler. Başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde Yüksek 
Lisans Programlarına kabul edilirler. Puan başarı sırası 50 puan altı olan adaylar sıralamaya 
dahil edilmeyecektir. 

B- DOKTORA PROGRAMLARI 

1) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak, 

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası 

Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. 

3) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES puan şartı bulunmamaktadır. 

4) ALES’ den başvurduğu programın puan türünde en az 60 almış olmak. ALES sonucu yerine bu 

sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim 

Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca 

kabul edilebilir. 

5) Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalaması 100 üzerinden en az 70.00 ve 4 üzerinden 2.72 olması. 

6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı 

yoktur. Adayların ALES puanı 75 olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

7) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. 



Bilim Sınavı Yapılmaması Durumunda; 

c) Doktora Programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi 
olarak yapılan (ALES) standart puanı, Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet notunun 
Aritmetik Ortalaması ve Yabancı Dil Puanının hesaplanmasından elde edilir. ALES 
Puanının %60’ ı, Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet notunun Aritmetik Ortalamasının %20’ 
si, Yabancı Dil Puanının %20’ sinin toplamından elde edilecek puan başarı sırasını belirler. 
Başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde Doktora Programlarına kabul 
edilirler. Puan başarı sırası 60 puan altı olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyecektir. 

Bilim Sınavı Yapılması Durumunda; 

d) Doktora Programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi 
olarak yapılan (ALES) standart puanı, Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet notunun Aritmetik 
Ortalaması, Bilim Sınavı ve Yabancı Dil Puanının hesaplanmasından elde edilir. ALES Puanının 
%50’ si, Yabancı Dil Puanının %20’ si, Bili Sınavının %20’ si ve Lisans ve Yüksek Lisans 
mezuniyet notunun Aritmetik Ortalamasının %10’ nun toplamından elde edilecek puan başarı 
sırasını belirler. Başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde Doktora Programlarına 
kabul edilirler. Puan başarı sırası 60 puan altı olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyecektir. 

e) M.E.B. Kontenjan; Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan Protokol çerçevesinde 
Yönetici ve Öğretmenlerinin başvurabileceği kontenjandır. Bu kontenjana başvuru yapan 
personelin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden almış oldukları kurum çalışanı olduklarını gösterir resmi 
evrakı ön başvuru sırasında sisteme yüklemeleri ve kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

f) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü; Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu 
olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların 
yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin 
toplamıdır. 

1) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe 
seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adaylar için yerleştirme puanı lisans 
mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat 
puanının %50’sinin toplamıdır. 

2) Üniversite veya diğer üniversitelerce yapılan Türkçe seviye tespit sınavından 75 
almak veya Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin 
B2 ve üzeri olması gerekir. Eğitim dili Türkçe olan programlarda, Üniversitenin veya 
diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik 
belgesi alan adaylar Türkçe seviye tespit sınavından muaf tutulurlar. Lisans veya 
yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını 
belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. 

NOT:  

• Not dönüşümlerinde Mezun Olunan Yükseköğretim Kurumunun Not Dönüşüm Tablosu 
olmaması Durumunda YÖK Tablosu esas alınır. 

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların hukuki sorumluluğu kendilerine aittir. 

• Adaylar Ardahan Üniversitesi web sayfasından güncellenen duyuruları takip etmekle 
yükümlüdür. 

• Aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptırılamaz. 

 


