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ADAYLARIN DİKKATİNE  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR 

  

1. Lisansüstü programlara başvuru için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 

puanı başvurulan programın puan türünde en az 55 olmalıdır. ALES sınav sonuçları 5 (Beş) yıl süreyle 

geçerlidir.  (Başvuru içim 2016 Güz Dönemi ve sonrasındaki ALES sonuçları kullanılabilir). 

2. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde tüm öğrenciler için 

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.   

a) Transkriptinde mezuniyet notu hem 4’lük sisteme hem de 100’lük sisteme göre verilmiş olan 

adayların mezuniyet notlarının 4’lük sistemdeki hali Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kabul 

ettiği not dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir.  

b) Transkriptinde mezuniyet notu sadece 4’lük sisteme göre verilmiş olan adayların mezuniyet 

notlarının 4’lük sistemdeki hali Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kabul ettiği not dönüşüm 

tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir.  

c) Transkriptinde mezuniyet notu sadece 100’lük sisteme göre verilmiş olan adayların mezuniyet 

notları mevcut haliyle değerlendirmeye alınacaktır. Evrak teslimi esnasında bu karşılaştırma 

yapılacaktır. )  

3. Adaylar, müracaat tarihleri içerisinde, http://lisansustu.agri.edu.tr başvuru linkindeki bilgileri 

doldurup, ön kayıtta istenen belgeleri sisteme yükleyerek (yüklenecek belgeler PDF formatında 

olmalıdır) Online başvuru yapmalıdır. Adaylar en son Ön Başvuru Formunu imzaladıktan sonra 

belgeyi taratarak imzalı Ön Başvuru Formunu sisteme yüklemelidir. Adaylar başvurularının başvuru 

tarihleri içerisinde onaylanıp onaylanmadığını başvuru sisteminden kontrol etmelidirler. 

4. Başvuru yapacak adaylar aynı anabilim dalında üç (3) Bilim Dalına tercih yapabilirler. (Kamu 

Kurum Kontenjanından başvuran adaylar sadece 1 (bir) Bilim Dalına başvuru 

yapabileceklerdir.) 
5. 20.04.2016 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile birlikte adaylar sadece bir lisansüstü programda 

kayıtlı olabilirler. Başvuracak adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.  

6. Yatay geçiş için; Yüksek Lisans programlarında ilgili anabilim dalında Yüksek Lisans, Doktora 

programları için ilgili anabilim dalında Doktora yapıyor olmak gerekir.  

7. Kamu Kurum Kontenjanlarına başvuru için Kamu Kurum çalışanı olup programa başvuru koşullarını 

sağlıyor olmak gerekir. Protokol gereği sadece Ağrı Valiliğine bağlı kamu kurumlarında çalışanlar 

başvurabilecektir. 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

YÜKSEK LİSANS  

 

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar ve başvuruların 

değerlendirilmesi aşağıda belirtilmiştir: 

1. Lisans derecesine sahip olmaları ve ALES puanlarının başvurulan programın puan türünde 

55’ten az olmaması gerekir. 

2. Tüm Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES puanının %60'ı 

ile lisans AGNO’sunun %40'ının toplamı en az 55 olmalıdır. Başvuran adaylar en yüksek puan 
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alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara 

yerleştirilir.   

 

 

DOKTORA  

 

Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar ve başvuruların değerlendirilmesi 

aşağıda belirtilmiştir: 

1. Lisans ve Tezli yüksek lisans derecelerine sahip olmaları ve ALES puanlarının başvurulan 

programın puan türünde 55’ten az olmaması gerekir. 

2. Tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlardan doktora programına başvuracak olan T.C. 

uyrukluların doktora programına kabulünde; ALES puanının %60’ı, tezli yüksek lisans mezuniyet 

notunun % 30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili 

programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.  

3. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 

üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan 

türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun 

%30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 90 puan olması şartı ile ilgili programın 

yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler. 

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

5. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî 

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

almış olmaları gerekir. 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) programında; 

 

1. ALES şartı aranmaz. 

2. Müracaat edilebilmek için adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olması gerekir. Bölüm 

sınırlaması bulunmamaktadır. 

3. Eğitim süresi 2 dönem olup Program toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Derslerin 

%40 lık bölümünün online yapılması planlanmaktadır. 

4. Öğrenim ücreti miktarı 5000 TL dir (10 ders için 4000 ve bitirme projesi için 1000 TL). Öğrenim 

ücreti 2 taksit halinde (2000 + 3000) her dönem başında ödenecektir ve ücretin yatırılacağı Banka 

hesap bilgileri kesin kayıtlarda duyurulacaktır. 

 

 

 Tezli Yüksek Lisans Mezunları (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen 

alanlardan mezun olanlar) “B Sınıfı” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı belgesi almak için, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına 

başvurabilirler 

 

 Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları’da (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen 

alanlardan mezun olanlar) “B Sınıfı” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı belgesi almak için, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına 

girmeye doğrudan hak kazanır. 

 

 

 



 

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER  

1. Ön Başvuru Formunun Çıktısı  

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Lisans Mezuniyet Belgesi Fotokopisi  

4. Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript)  

5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi  

6. Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Doktora Başvuruları için) 

7. Tezli Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) (Doktora Başvuruları için) 

8. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Doktora Başvuruları için) 

 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER  

1. Lisans Mezuniyet Belgesi  

2. Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi 

3. Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) 

4. Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) 

5. Nüfus Cüzdan Sureti  

6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebatlarında)  

7. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi  

8. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi  

9. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden veya e-devletten (www.turkiye.gov.tr) alacakları Askerlik 

Durum Belgesi veya Terhis Belgesi.  

Kesin kayıtta teslim edilecek evrakların resmi onaylı olması gerekmektedir. 

 

 

 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI 

 

1. Bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl eğitim almış ve 

almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla 

kabul edilebilir. 

2. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı 

başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, gerekli görmesi halinde ilgili 

öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, 

ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

3. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasında geçiş yapılamaz. 

4. Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar. 

5. Yatay Geçiş Başvuru Formu Web sayfasında ilanla birlikte yayınlanmıştır. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR 

 

1. Yabancı uyruklu öğrenciler için Lisans Mezuniyet Belgesi ve Not Dökümlerinin sureti, ayrıca bu 

belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi gereklidir. 

2. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı 

Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı veya Diploma Denklik Belgesi. (Türkiye’de lisans 

3. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz. 
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4. Türkçe Dil Sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır. Bu 

sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır. 

5. Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u 

değerlendirmeye alınır. 

6. Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa 

sırayla yerleştirilir. 

7. Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim 

kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf 

sayılırlar. 

8. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları eğitim kurumu, Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer denkliği veya 

tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları 

yapılan öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve 

tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile 

ilişikleri kesilir. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1. Mezuniyet Belgesi (Denklik Belgesi ile birlikte), lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri 

(Çeviri onaylarının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir), 

2. “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri, 

3. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan sonra) 

4. Öğrenim Gideri dekontu (Kesin kayıt yapıldıktan sonra öğrenciler ilgili bankaya öğrenim giderlerini 

yatıracaklardır.) 

5. Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal 

Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası’nı yaptırmalıdır. 

6. Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını edinmek zorundadır. 

7. 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında) 

 

 

 

  

  

  

 


