
TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

Başvuru Öncesi Önemli Bilgiler 

Adaylar, başvuru yapmadan önce ilgili programın başvuru şartlarına uygunluklarını, 

aşağıda verilen bağlantıdan kontrol etmelidir.  

ALES - Yabancı Dil- Mezuniyet Koşulu Şartları  

Başka bir lisansüstü programda eğitim alanlar, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi 

alanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapamazlar. (YÖK’ün 12/03/2019 tarih 

ve 2455 nolu yazısı) Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilirler.  

Genel Not Ortalaması hesaplamasında 4'lük sistemdeki notun 100 lük sisteme çevrilmesi için; 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/personel-dairesi 

Dil eşdeğerlikleri için;   

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

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile ALES ve eşdeğer sınavları ile yabancı dil 

sınavlarının süresi, sınav sonucu açıklanma tarihi itibariyle 5 yıldır. 

ÖSYM tarafından son 5 yıl içinde yapılmış yabancı dil sınavlarından yeterli puan almış adayların 

Başkent Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girmesi gerekmemektedir.  

Yüksek Lisans programlarına başvurularda ÖSYM’nin son 5 yılda yapmış olduğu sınavlardan yeterli 

puanı olmayan adaylar, Başkent Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girebilir. Bunun için 

çevrimiçi başvuru sisteminde yabancı dil aşamasına sınava gireceğim seçeneği işaretlenmelidir.  

Ücretler  

Programların ücretleri için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz: 

Link  

Başvuru ücreti Denizbank Şubelerine 3010-796910-362 nolu hesaba yatırılmalı, dekont açıklama 

kısmına mutlaka “TC Kimlik Numarası, Ad- Soyad”, “Lisansüstü program başvurusu” bilgisi 

yazılmalıdır. 

Başvuru ücretini EFT ile yatırmak isteyen adaylar ise (TL) TR650013400000079691000013 nolu 

IBAN numarasına ücretlerini yatırabilirler.  Adaylar dekont açıklama kısmına online başvuru 

sisteminde başvuru formu ekranında verilen “EFT KODU” ve “Lisansüstü program başvurusu” 

bilgisini yazmalıdır.  

*Başvuru ücreti 400 TL’dir. Başvuru ücretinin iadesi yapılmaz.  

Başvuru ücretlerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak:   

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Tel: (312) 246 6666 / 6900 - 6901 - 6902 - 6903 irtibata geçilebilir. 

http://sabe.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=919&menu_id=39
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/personel-dairesi
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/personel-dairesi
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=9998&menu_id=21


Çevrimiçi Başvuru  

Aday öğrenciler, Enstitü sayfasında akademik takvimde belirtilen sürede ilan edilen kontenjanlar 

dahilinde başvurularını http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/lisansustu/ adresinden çevrimiçi olarak 

yapacaktır. 

Başvuru sırasında istenen belgeler tek bir PDF dosya halinde sisteme yüklenmelidir.  

Başvuru şartlarına uygun başvuru yapan ve çevrimiçi başvuru sisteminde “Son Onay” butonuna 

basarak başvurusunu onaylayan tüm adaylar ilgili Anabilim Dalı tarafından, Enstitü sayfasında ilan 

edilen mülakat tarihlerinde mülakata alınacaktır. 

Başvuru şartlarına uygun olmadığı halde başvuru yapan adaylar başvurularını tamamlasa da mülakata 

alınmayacaktır. 

Mülakat 

Aday öğrenciler, mülakat katılırken çevrimiçi başvuru sistemine yükledikleri belgelerin asıllarını ve 

başvuru formu çıktısını yanında bulundurmalıdır.  

Başvuru şartlarını sağlamayıp başvuru yapan adaylar mülakata kabul edilmeyecektir.  

Başvuru şartlarını sağlayarak başvuru yapan adayların tamamı mülakata alınacaktır. 

Mülakat bitiminde belgelerin asıllarını aday öğrenci tekrar teslim almalıdır.  

Sorumluluk aday öğrenciye aittir. 

Mülakatlarda yazılı, sözlü sınav, bilim sınavı gibi değerlendirmelerin uygulanması Anabilim Dalı 

kararına bağlıdır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Anabilim Dalı ile iletişime geçiniz.    

Mülakat değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır: 

Doktora – Tezli Yüksek 

Lisans Programları  

ALES ve Eşdeğer 

Sınavlarının %50’si  

Genel Not Ortalamasının 

%20’si 

Mülakat 

Değerlendirmesinin 

%30’u  

http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/lisansustu/


Tezsiz Yüksek Lisans 

Programları  

-   Genel Not Ortalamasının 

%40’ı 

Mülakat 

Değerlendirmesinin 

%60’ı  

 

Kayıt Süreci 

Mülakatlar sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte Enstitü 

web sayfasında ilan edilir.  

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kesin kayıt için aşağıdaki 

belgelerle birlikte kayıt ofisine gider.  

Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Kayıt işlemlerinde adayın kendisi veya noterde 

vekalet verilmiş kişi bizzat bulunmalıdır.  

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 1.  

Başvuru Formu Çıktısı (Fotoğraf 

yapıştırılmış olmalıdır) (Mülakat tarihinden 

sonra alınmış güncel çıktı)                

 2 Adet  

 2. 
ALES Belgesinin Internet çıktısı ya da (GRE 

veya GMAT belgesinin aslı ile fotokopisi) 
 

 3. 

Lisans diploması aslı ve fotokopisi 

Doktora başvurularında Lisans ve Yüksek 

Lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi 

Doktora ve Uzmanlık mezunlarının yüksek 

lisans ve doktora programlarına kayıtlarında 

doktora diploması, uzmanlık belgesi aslı ve 

fotokopisi  

 

(Yurtdışı programlardan mezun olunması 

olması halinde Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığından alınacak Denklik Belgesi ile 

birlikte)  

E-Devletten alınacak mezun belgesi de 

geçerlidir. 

 4. 

Not döküm belgesi (transkript) 

Doktora başvurularında lisans ve yüksek 

lisans not döküm belgeleri  

(Yurtdışı programlardan mezun 

olunması olması halinde Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığından alınacak Denklik 

Belgesi ile birlikte)  

E-Devletten alınacak transkriptler de 

geçerlidir.  

 5. 

Yabancı Dil Belgesinin aslı ve fotokopisi 

(YDS, YÖKDİL belgesi olarak internet 

çıktısı) 

 

 6. Bir adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm)  

 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü)   

 8. 
Anlaşmalı kurumlarda çalışanlar için 

çalıştığına dair imzalı belge   
 



*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.07.2018 tarih ve 75850160-104.01.01.01E.53785 

sayılı yazısı ile e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir. 

 

Tam Zamanlı Öğrenci Başvuru – Kayıt Süreç Şeması 

 

http://sabe.baskent.edu.tr/kw/upload/919/dosyalar/surecsema2021turkce/tamzamanliogrencisurecsemasii.pdf?birim=919&menu_id=22

