
  
 

 

 

 

 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI 

KILAVUZU 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

(Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı) 

 

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında, enstitümüz anabilim 

dallarındaki lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. İlgili programların 

kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 

Başvuru ve kayıt işlemlerinin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi için ilan 

edilen kılavuzu dikkatle incelemeniz gerekmektedir. 



 

 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI / DOKTORA PROGRAMLARI 

BAŞVURU TARİHLERİ 
23-27 OCAK 2023 

 

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI 31 OCAK 2023 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI (BİLİM SINAVI) TARİHİ 02 ŞUBAT 2023 

SONUÇLARIN İLANI 06 ŞUBAT 2023 

KESİN KAYIT TARİHİ 06-10 ŞUBAT 2023 

BOŞ KALAN KONTENJANLARIN DUYURULMASI (Web’ten) 
 

13 ŞUBAT 2023 

YEDEKLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ 13-14 ŞUBAT 2023 

 

KESİN KAYIT YERİ VE ADRESİ 

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Enstitüler Binası (Merkezi Derslikler Yanı) 

02040 Altınşehir/ADIYAMAN 

 AÇIKLAMA: 

1) Başvuru ve kayıt işlemleri şahsen veya noter vekâleti ile yürütülecektir. Belirtilen tarihler uzatılmayacaktır. 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde 5: İlanda belirtilen başvuru belgeleri, ilgili tarihler arasında ve belirtildiği şekilde (şahsen veya noter vekâleti  

ile) enstitüye teslim edilerek yapılır. İlanda belirtilen şartlar ve usuller dışında yapılan başvurular ile belgelerini enstitüye zamanında teslim edemeyenlerin başvuruları 

kabul edilmez. Başvuru işlemlerinde eksik, okunaksız veya hatalı belge sunan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

2) Bilim sınavı ve/veya özel yetenek sınavı yüz yüze yapılacaktır. Başvurulan programın bilim ve/veya özel yetenek sınavı için belirlenecek olan gün/saat/yer 

bilgisi enstitü web sayfasında duyurulacaktır. Sınavlara katılmak zorunlu olup, katılmayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3) Adayların Bilim sınavına gelirken T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. 



                            LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI                                                                    

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

1. Başvuruda; başvurulan programın puan türünde geçerli standart ALES puanı en az 65/100 veya ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK 

tarafından belirlenen GMAT, GRE ve benzeri sınavlardan eşdeğer taban puanı almış olmak gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarların Enstitüdeki 

anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

2. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına 

başvurularında ALES şartı aranmaz. Ancak, bu adayların değerlendirme işlemlerinde ALES puanları mezun olduğu lisansüstü programına girişteki puan türleri veya 

uzmanlık alanları dikkate alınmaksızın 70 olarak değerlendirilir. Bu adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir 

alanda başvuru yapabilir. 

3. Başarı puanının hesaplanmasında adayın mezuniyet notu 4’lük ise YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülür. Transkriptinde 100’lük mezuniyet 

notu varsa bu not kullanılır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40/100 olması gerekir. Uluslararası yabancı dil puanlarının 100’lük 

değer dönüşümlerinde ÖSYM tarafından ilan edilen güncel tablolar kullanılır. 

4. Yüksek lisans için genel başarı puanı en az 65/100 olan adaylar başarılı kabul edilir. Bilim sınavına girmeyenler değerlendirmeye alınmaz ve başarısız sayılır. Ayrıca 

bilim sınavı sonucunda genel başarı notu 65/100’den az olanlar da başarısız sayılır. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı puanına göre yapılır ve 

kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik bozulmadığı takdirde 

başarılı aday, tüm adayların katılacağı bir kura ile belirlenir. 

5. Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Devlet Konservatuarlarının sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim 



dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi 

şartıyla, 

a. Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda, 

b. Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda, 

c. Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı 

bulunan engelli adaylarda, başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban 

puanı şartını sağlamış sayılır. Başarı puanının hesaplamasında özel yetenek sınavının %70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u dikkate alınır. (Bu madde 

sadece özel yetenekle öğrenci alanlar için uygulanır ve ALES şartı aranmaz. Ancak özel yetenek gerektirmeyen güzel sanat ve konservatuvar alanlarında bu şart 

geçerli değildir). 

 
DOKTORA PROGRAMLARI 

1. Yüksek lisans diploması ile başvuranların ilgili programın puan türünde istenen asgari 70/100 ALES puanına sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından 

kabul edilen uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almış olmaları gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya eş 

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 55/100 puan alması ve yüksek lisans mezuniyet notunun YÖK dönüşüm tablosuna göre 75/100 

ve üzerinde olması gereklidir. 

2. Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara 

göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olup doktoraya başvuran adayların en az 65/100 diploma notu, 70/100 ALES puanı ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 55/100 

puan alması gereklidir. 

3. Bütünleşik doktora programına lisans derecesiyle (hazırlık sınıfı hariç dört yıllık lisans diploması) başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 

en az 3 veya muadili bir puana, en az 80/100 ALES puanına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55/100 puana sahip olması gerekir. 

4. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının herhangi bir doktora 

programına başvurularında ALES şartı aranmaz. Ancak, bu adayların ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı 

dikkate alınmaksızın 70 olarak alınır. 



5. Temel Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55/100 puan alması, temel tıp puanının (Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık 

Sınavının Temel Tıp Bilimleri testi-I’inci bölümünden elde edilen standart puanın %70’i, Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’u 

toplanarak hesaplanır) en az 50/100 veya ALES sayısal puanının en az 70/100 olması gerekir. 

6. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. 

7. Tıp fakültesi mezunu olmayıp, tıp fakültelerinde doktora yapmak isteyen diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri ile en az on yarıyıl süreli lisans 

diplomasına (hazırlık sınıfları hariç) veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların lisans 

derecesine, diğer fakülte mezunlarının ise yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca tıp fakültelerindeki doktora programlarına başvurular için tıp 

fakültesi mezunu olmayan bu adayların ALES sayısal puanının en az 70/100 olması gerekir. 
 

BAŞVURULARI İÇİN İSTENEN BELGELER 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI 

 

 Başvuru Formu 

 Lisans Diplomasının aslı veya e-devletten alınan mezun belgesi. 

 Lisans Transkript Belgesi veya e-devletten alınan Not Döküm 

Belgesi (Transkript). 

 ALES Sonuç Belgesi. 

 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (varsa) 

 1 Adet Vesikalık Fotoğraf 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için) 

 Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek 

Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter 

onaylı sureti. 

 Başvuru Formu 

 Yüksek Lisans Diplomasının aslı veya e-devletten alınan mezun belgesi. 

(Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları 

hariç, en az on yarıyıl süreli Eğitim veren fakülte mezunları için lisans 

diplomaları) 

 Yüksek Lisans Transkript Belgesi veya e-devletten alınan Not Döküm 

Belgesi (Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık 

sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli Eğitim veren fakülte mezunları için 

lisans not döküm belgeleri) 

 ALES Sonuç Belgesi. 

 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. 

 1 Adet Vesikalık Fotoğraf. 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için). 

 Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim 

Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı  sureti. 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde 5: İlanda belirtilen başvuru belgeleri, ilgili tarihler arasında ve belirtildiği şekilde (şahsen veya noter vekâleti 

ile) enstitüye teslim edilerek yapılır. İlanda belirtilen şartlar ve usuller dışında yapılan başvurular ile belgelerini enstitülere zamanında teslim edemeyenlerin 

başvuruları kabul edilmez. Başvuru işlemlerinde eksik,  okunaksız veya hatalı belge sunan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 

 



ÖN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI 

ALES Notunun %50’si ALES Notunun %50’si 

Yabancı Dil Notunun %10’u Yabancı Dil Notunun %10’u 

Lisans Not Ortalamasının %40’ı Yüksek Lisans Not Ortalamasının %40’ı 

 

 Bu değerlendirme sonunda adayların yabancı dil, 

ALES, lisans mezuniyet not ortalaması dikkate 

alınarak en az 60 puan ortalamasını sağlamak suretiyle 

başvuru kontenjanının üç katı kadar aday BİLİM 

SINAVINA alınır. 

 Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için 

puanın en az 40/100 olması gerekir. Sınava girmeyen 

veya sınavdan 40 puanın altında alan adayların 

değerlendirilmesinde yabancı dil puanı 0 olarak 

hesaplanacaktır. 

 

 

 Adayların yabancı dil, ALES, yüksek lisans mezuniyet 

not ortalaması dikkate alınarak en az 70 puan 

ortalamasını sağlamak suretiyle başvuru kontenjanının üç 

katı kadar aday BİLİM SINAVINA alınır. 

 Bilim Sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavda başarılı olmak 

için sınav puanının 60/100 ve üzeri olması gerekir. Puanı 

60/100’den düşük olan veya sınava girmeyen adaylar 

başarısız kabul edilir. 

ALES–GMAT-GRE-TUS sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır. Geçerlik süresi sınav sonuç tarihine göre gün/ay/yıl olarak hesaplanır. 



 

NİHAİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI 

ALES Notunun %50’si ALES Notunun %50’si 

Yabancı Dil Notunun %10’u Yabancı Dil Notunun %10’u 

Lisans Not Ortalamasının %20’si Yüksek Lisans Not Ortalamasının %20’si 

Bilim Sınavının %20’si Bilim Sınavının %20’si 

 Yüksek lisans için genel başarı puanı en az 65/100 olan 

adaylar başarılı kabul edilir.

 Bilim Sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavda başarılı 

olmak için sınav puanının 60/100 ve üzeri olması 

gerekir. Puanı 60/100’den düşük olan veya sınava 

girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.



 Başarı puanı 75 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi 

tutularak, asıl ve üç katı kadar yedek aday belirlenir. 

Eşitlik hâlinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik 

verilir.

 Bilim Sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavda başarılı olmak 

için sınav puanının 60/100 ve üzeri olması gerekir. Puanı 

60/100’den düşük olan veya sınava girmeyen adaylar 

başarısız kabul edilir.



2022-2023 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

 

 

 

 
  Alan İçi 

ALES 
PUAN 

TÜRÜ 

 

Anabilim Dalı Bilim Dalı 
Yüksek 

Lisans 

 

Doktora 

 

Açıklama 

Anatomi Anabilim Dalı - 2 2 SAY 

Yüksek Lisans: Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon veya Biyoloji Bölümü mezunu olmak. 

Doktora: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 

Veterinerlik Fakültesi mezunları ile Anatomi Anabilim 

Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 

Tıbbi Biyoloji Anabilim 

Dalı 
- 3 - SAY 

Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, 

Genetik ve Biyomühendislik veya Biyoteknoloji 

bölümlerinden birinden mezun olmak 

Farmakoloji ve Klinik 

Farmakoloji Anabilim 

Dalı 
- 3 - SAY 

Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi lisans programı 

mezunları, Fen Fakültesinin veya Fen Edebiyat 

Fakültesinin Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik veya Kimya Lisans mezunu olmak. 

Biyoloji Anabilim Dalı 

Biyoteknoloji 1 - 

SAY 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji 

Öğretmenliği veya Biyoteknoloji Lisans mezunu olmak   

Ekoloji ve Çevre 

Biyolojisi 
1 - 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji 

Öğretmenliği veya Biyoteknoloji Lisans mezunu olmak   

Genel Biyoloji 1 - 
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji 

Öğretmenliği veya Biyoteknoloji Lisans mezunu olmak   

Hidrobiyoloji 1 - 
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji 

Öğretmenliği veya Biyoteknoloji Lisans mezunu olmak   

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

1 - 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji 

Öğretmenliği veya Biyoteknoloji Lisans mezunu olmak   

Fizik Anabilim Dalı - 4 3 SAY 

Yüksek Lisans: Yüksek Teknoloji Enstitülerinin veya 

Fakültelerin Fizik, Astronomi, Uzay Bilimleri, 

Astrofizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji 

Mühendisliği veya Fizik Öğretmenliği lisans mezunu 

olmak  

Doktora: Enstitülerin Fizik,  Fizik Mühendisliği, 

Fizik Öğretmenliği, Astronomi, Uzay Bilimleri, 

Astrofizik, Nükleer Fizik alanlarında veya Nükleer 

Fizik ve Teknoloji Enstitülerinin Nükleer 

Teknolojideki Radyasyon Fiziği ve Güvenliği 

alanlarında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 

Kimya Anabilim Dalı - 4 3 SAY 

Yüksek Lisans: Fen Edebiyat Fakültesi veya Fen 

Fakültesi Kimya Bölümü,  Eğitim Fakültesi Kimya 

Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya 

Mühendisliği lisans mezunu olmak  

Doktora: Fen Fakültesi-Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 

Bölümü Eğitim fakültesi Kimya Öğretmenliği veya 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği lisans 

mezunu olup Kimya veya Kimya Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi Anabilim 

Dalı 

 

Türkçe Eğitimi 5 - SÖZ 
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 

mezun olmak  

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
3 - SÖZ 

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

bölümünden mezun olmak 

Bahçe Bitkileri - 3 - SAY 
 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu 

olmak. 

Çevre Mühendisliği 

Anabilim Dalı 
- 3 - SAY 

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak. 


