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KODU TOPLAM SÜRE

14 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Öğrenci İşleri 
Birimi

Anabilim dallarından açık olan programlar için 

kontenjan ve öğrenci kabul şartları istenir.  

ABD Başkanlığı

Öğrenci İşleri 
Birimi

Öğrenci alımlarına ilişkin ABD tarafından kurul kararı 
alınarak EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir.

Anabilim Dallarından gelen kontenjan ve alım şartları 

Enstitü Kurulu gündemine alınır.
Enstitü Kurulu                 

Senatodan gelen kontenjan ve alım şartlarına göre ilan 
Üniversitenin ve Enstitü web sayfasında sitesinde ilan 

edilir. 

Öğrenci İşleri 
Birimi

Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için başvuru tarihleri 

arasında OBS üzerinden başvuru sistemi aktif edilir.

10 dk

12 
Gün

1
Gün

30 dk

30 dk

Hangi program türünde 
başvuru yapıyorsunuz?

Sistem üzerinden başvuru tarihleri arasında 
şartları sağlayan adaylar, ilanda istenilen 

belgeleri yükleyerek başvuru yapar.

Tezsiz Yüksek Lisans

Sistem üzerinden başvuru tarihleri arasında 
ALES şartını sağlayan adaylar, ilanda 

istenilen belgeleri yükleyerek başvuru 
yapar.

Sistem üzerinden başvuru tarihleri arasında 
ALES ve Yabancı Dil şartını sağlayan adaylar, 

ilanda istenilen belgeleri yükleyerek 
başvuru yapar

Doktora

İlanda belirtilen tarihte bilimsel 
değerlendirme/mülakat sınavına girmeye 
hak kazanan adaylar web sitesi üzerinden 

duyurulur.

Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavından 
sonra asıl ve yedek kayıt hakkı kazanan 
adaylar web sitesi üzerinden duyurulur.

Kayıt hakkı kazanan adaylar ilanda istenilen 
belgeler ile enstitü öğrenci işlerine 

müracaat ederek kayıtlarını yaptırırlar.

İlanda belirtilen tarihte bilimsel 
değerlendirme sınavına girmeye hak 
kazanan adaylar web sitesi üzerinden 

duyurulur.

Bilimsel değerlendirme sınavından sonra 
asıl ve yedek kayıt hakkı kazanan adaylar 

web sitesi üzerinden duyurulur.

Kayıt hakkı kazanan adaylar ilanda istenilen 
belgeler ile enstitü öğrenci işlerine 

müracaat ederek kayıtlarını yaptırırlar.

İlanda belirtilen tarihte bilimsel 
değerlendirme/mülakat sınavına girmeye 
hak kazanan adaylar web sitesi üzerinden 

duyurulur.

Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavından 
sonra asıl ve yedek kayıt hakkı kazanan 
adaylar web sitesi üzerinden duyurulur.

Kayıt hakkı kazanan adaylar ilanda istenilen 
belgeler ile enstitü öğrenci işlerine 

müracaat ederek kayıtlarını yaptırırlar.

 Sağ.Bil.Enst.

Tezli Yüksek Lisans

online 
başvuru

Yönetmelik     
(Madde 5-6)

https://sagbilens.aku.edu.tr/
https://sagbilens.aku.edu.tr/
https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
https://sagbilens.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/AK%C3%9C-L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-VE-SINAV-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0-13-Temmuz-2020-31184.pdf

	3.Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İşlemleri.vsdx
	Sayfa-1


