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21.12.2021 Tarihli 

Senato Karar Eki 

 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİBÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1)Bu Yönergenin amacı, Biruni Üniversitesinin lisansüstü programlarına alınacak 

adayların kontenjan, başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ile ilgili uygulamaları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1)Bu Yönerge lisansüstü programlara başvuran adayların kontenjan, başvuru, 

kabul ve kayıt işlemleri ile ilgili uygulamaları kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 - (1)Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği ile Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine dayandırılarak hazırlanmıştır 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1)Bu Yönergede geçen; 

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını 

b) Enstitü: Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü 

c) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,  

d) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Biruni Üniversitesini, 

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

g) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,  

h) YDS: Yabancı Dil Sınavını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Sınav ve Değerlendirme 

 

Başvuru 

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt işlemleri senato tarafından 

belirlenen akademik takvime göre enstitü kurulunun önerisi ve senatonun onayıyla ilan edilen 

koşullar doğrultusunda yürütülür. 

 

Ön Değerlendirme 

MADDE 6 – (1) Ön değerlendirmede adayların evraklarının ilan edilen başvuru koşullarına 

göre uygunluğu kontrol edilir. Uygun olmayan başvurular ret edilir ve aday bilgilendirilir. 

(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların sayısının, doktora programları için 30; tezli 

yüksek lisans programları için 45 ve tezsiz yüksek lisans programları için 60’ dan fazla olması 

durumunda sınava kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi için enstitü tarafından ön 

değerlendirme yapılır. Başvuran aday sayısının belirtilen sayılardan düşük olması halinde ön 

değerlenme uygulanmaz. Bu durumda tüm adayların başvuruları kabul edilir.  



 
  

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 2 

 

(a) Ön değerlendirme, adayların ALES puanı ve mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır. 

Adayın ALES puanının %50’si ile mezuniyet not ortalamasının %50’si toplanır. Toplam 

puanlarına göre, adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Sıralamada, 

ondalık sayılarda virgülden sonraki iki basamak yazılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana 

sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamının başvurusu kabul edilir.  ALES 

şartı olmayan tezsiz yüksek lisans programlarında sadece mezuniyet not ortalaması dikkate 

alınır.   

(b) Ön başvuruların sonuçları Enstitü tarafından WEB sayfasında ilan edilir.  

(c) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, sınava 

alınabilecek öğrenci sayısı, kontenjanın dört katına kadar çıkarılabilir.  

 (3) Adayların mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde olmaması halinde, mezuniyet 

notları YÖK’ ün “Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosuna göre dönüştürülür.  

 

Sınav ve değerlendirme   

MADDE 7 – (1) Anabilim Dallarının hangi kriterlere göre öğrenci kabul edecekleri, ilgili 

dönem için senatonun onayladığı kontenjan ve başvuru şartlarında yer alır ve ilan edilir.  

 

(2) Mülakat ve sınavlar Enstitü Anabilim Dallarının değerlendirme jürileri tarafından yapılır. 

İlgili evraklar ve değerlendirme sonucu, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye 

iletilir. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.  

(3) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan adayların başarı durumlarının değerlendirilmesi 

aşağıda verilen kriterlere göre yapılır. 

(a) Tezsiz Yüksek Lisans Programı;  
Diploma ve Mülakat Notuna Göre Değerlendirme 

Diploma Notu1 Mülakat Notu2 Başarı Puanı(1+2) Başarı Durumu 

Not 50% Not 50%   

 

(b)Tezli Yüksek Lisans Programı;  
ALES Puanı, Diploma ve Diğer Notlara Göre Değerlendirme 

ALES 

Puanı1 

Diploma 

Notu2 
Değerlendirme Notu3 Başarı Puanı(1+2+3) Başarı 

Durumu 

Not 50% Not 10% 
Mülakat ve/veya 

Uygulama Notua 

Yazılı Sınav 

Notub Toplam(a+b)/2 40%   

 

ALES Puanı ve Diğer Notlara Göre Değerlendirme 
ALES 

Puanı1 Değerlendirme Notu2  Başarı Puanı(1+2) Başarı Durumu 

Not 50% 
Mülakat ve/veya 

Uygulama Notua 

Yazılı Sınav 

Notub Toplam(a+b)/2 50%   

 

ALES Puanı ve Diploma Notuna Göre Değerlendirme 
ALES Puanı1 Diploma Notu2 Başarı Puanı(1+2) Başarı Durumu 

Not 50% Not 50%   

 

(c)Doktora Programı;  
ALES ve Yabancı Dil Puanı, Diploma ve Diğer Notlara Göre Değerlendirme 

ALES 

Puanı1 

Yabancı Dil 

Puanı2 

Yüksek Lisans 

Diploma Notu3 
*Diğer Değerlendirme Notları 4 

Başarı 

Puanı(1+2+3+4) 

Başarı 

Durumu 

Not 50% Not 10% Not 10% 
Mülakat / 

Uygulama Notua 

Yazılı Sınav 

Notub Toplam (a+b) 30%   

 

(d) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında sadece diploma notu ile de öğrenci alınabilir.  
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(4) Programlara kabulde, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme 

sınavından Yüksek lisans programları için en az 65; Doktora programları için en az 70 puan 

alamayan veya bu sınava girmeyen adayların başarı puanı hesaplanmaz. 

(5) Başarı puanı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Toplam başarı puanı Tezli 

Yüksek lisans programları için 65 puan ve üstünde; Doktora programları için 70 puan ve 

üstünde olan adaylar başarılı kabul edilir.   

(6) Mülakat ve sınavlar, enstitü anabilim dallarının değerlendirme jürileri tarafından yapılır. 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, değerlendirme jürisinin değerlendirme sonucunu ve ilgili 

evrakları (Lisansüstü programlara yerleşen adayların listesini, adaylara ait belgeleri ve sınav 

evraklarının asıllarını) Enstitüye teslim eder. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.  

 

(7) En yüksek başarı notu alan adaydan başlayarak yapılan sıralamaya göre ilan edilen 

kontenjan sayısı kadar aday, asıl öğrenci olarak kayıt hakkı kazanır. Adayların toplam başarı 

puanlarının eşit olması durumunda, ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.  

 

(8) Başarılı olan adayların sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, en fazla 

kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilir. 

 

(9) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde, Biruni Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Biruni Üniversitesi 

Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi esasları 

uygulanır. Enstitü anabilim dalının talep etmesi durumunda tüm başvuru şartlarını sağlayan 

öğrencilere ayrıca bilim sınavı yapılabilir.  

  

(10) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına 

başvurularında ALES şartı aranmaz. Adayların ALES puanları 65 olarak (15.06.2021 Tarih ve 

15 sayılı senato kararı) değerlendirmeye alınır. Bu durum kontenjan ve başvuru koşullarında 

ilan edilir. Bu türdeki başvurularda adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta 

yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler. Ancak adayın ilgili puan 

türünde geçerli daha yüksek bir ALES puanı varsa o puan da değerlendirmeye alınabilir.  

 

(11) Eğitim dili İngilizce olan programlarda, YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan 70 puan almış olma ön koşulu aranır.  

 

(a)Yüksek lisans programları için son beş yıl içinde tümüyle yabancı dilde eğitim veren bir 

programdan mezun olduğunu belgeleyen adaylardan yabancı dil belgesi aranmaz. 

 

(b) Doktora programlarında ise aday, son beş yıl içinde tümüyle yabancı dilde eğitim veren bir 

programdan mezun olduğunu belgelese bile yabancı dil belgesi zorunludur. 

 

Sonuçların ilanı ve kayıt 

MADDE 8 – (1) Başarılı olan asıl adaylar ve varsa yedekleri enstitü yönetim kurulu kararı ile 

enstitü müdürlüğünce Enstitü web sayfasında ilan edilir. 

 

(2) Asıl adayların kayıt süresi bittikten sonra, ilan edilen kontenjanın dolmaması durumunda 

yedek adayların kayıtlanması yapılır.   

 



 
  

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 4 

 

(3) Lisansüstü programlarını kazanan adayların, ilan edilen tarihlerde / akademik takvime göre 

ilgili belgeler ile birlikte enstitü sekreterliğine başvurarak kayıt işlemlerini başlatmaları; 

ardından öğrenci işlerinde kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. 

 

(4) Kayıt için istenen belgeler enstitü web sayfasında ilan edilir. E-devletten alınamayan 

belgelerin aslı veya onaylı örneği olmadan kayıt yapılmaz.  

 

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı 

belirlenen adayların kayıt işlemleri kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. 

  

(6) Kayıtların adaylar tarafından şahsen yapılması gerekir. 

 

Diğer Hususlar 

MADDE 9 – (1) Sonuçlara yönelik maddi hataları içeren itirazların sonuçların ilanını takip 

eden üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılması gerekir.  

(2) Değerlendirme sonunda başarılı olup kayıt yaptırmayanlar, açık kalan kontenjanlar için 

aynı dönemde başvuru yapamazlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.  

Yürürlük  

Madde 11- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 12- (1) Bu yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


