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2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI   

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ 

Tezli Yüksek Lisans- Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 
Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması 

 
13 Ocak-17 Ocak 2020 

Yatay Geçiş- ÜNİP Başvuruları 
(İstenilen evraklarla birlikte Enstitüye Başvurulacaktır.) 

13 Ocak-17 Ocak 2020 

Başvuruların Değerlendirilmesi 20 Ocak-23 Ocak 2020 
Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı 24 Ocak 2020 
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı  
Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihi 

28 Ocak 2020 
(Yazılı Sınav:10.00- Mülakat : 14.00)

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilanı 31 Ocak 2020 
Kesin Kayıt Hakkı Kazan Adayların Kesin Kayıt Tarihi 03 Şubat-07 Şubat 2020 
 

DOKTORA PROGRAMLARI  

BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI 

PROGRAM KONTENJAN ALES 
PUAN
TÜRÜ

ÖZEL ŞARTLAR 

 
İşletme 

 
6 

 
EA 

İktisadi ve İdari Bilimler veya dengi alanda 
yüksek lisans yapmış olmak. 
(Kazanan öğrenciler sayısal yöntemler alanında 
çalışma yapacaktır.) 

Müzik* 8 -------- Lisans mezuniyetinin müzik bölümü olması 
 
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 

 
1 

 
EA 

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Yönetimi 
programlarının birinden lisans veya tezli yüksek 
lisans mezunu olmak 

Sosyoloji 3 EA Lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyetinden 
en az birinin sosyoloji bölümü olması, 

Tarih 4 SÖZ Tarih alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

Temel İslam Bilimleri 27 SÖZ Yüksek lisans eğitimini İlahiyat veya Edebiyat 
alanından yapmış olmak. 

 

 

 

 



 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI  

BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI 

PROGRAM KONTENJAN ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ÖZEL ŞARTLAR 

Antropoloji 12 EA-SÖZ-SAY Lisans mezunu olmak 
 
Ekonometri 

 
10 

 
EA 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 
fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
bölümlerinin birinden mezun olmak veya 
İstatistik bölümü mezun olmak 

İletişim Bilimleri 5 SÖZ İletişim Fakültesi mezunu olmak 
İşletme 6 EA Lisans mezunu olmak 

(Kazanan öğrenciler sayısal yöntemler 
alanında çalışma yapacaktır.) 

Kamu Yönetimi 5 EA Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak 

Maliye 12 EA Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetim ve 
Hukuk bölümlerinin birinden mezun olmak 

Müzik* 12 -------- Müzik bölümü mezunu olmak. 
 
 
 
Resim 

 
 
 

5 

 
 
 

--------- 

Güzel Sanatları Fakültesi Resim, Grafik, 
Heykel vb. bölümlerinin birinden mezun 
olmak veya Eğitim Fakültelerinin Resim İş 
Eğitim bölümü mezunu olmak. 
(Adaylar sınavda yanlarında sanatsal 
çalışmalarını içeren bir dosya 
bulunduracaktır.) 

Sağlık Turizmi İşletmeciliği 15 EA Lisans mezunu olmak 
Sanat Tarihi 10 SÖZ Lisans mezunu olmak 
Tarih 13 SÖZ Tarih alanında lisans mezunu olmak 
Temel İslam Bilimleri 12 SÖZ İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Öğretmenliği bölümü, İslami İlimler 
Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı bölümü 
veya Arap Dili bölümü mezunu olmak 

 
 
 
Turizm İşletmeciliği 

 
 
 

15 

 
 
 

EA 

Turizm Eğitimi, Turizm İşletmeciliği, 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama 
İşletmeciliği, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm 
Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Aile 
Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
bölümlerinin birinden veya İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği 
bölümünden mezun olmak 

Uluslararası Ticaret Ve 
Lojistik 

 
 

5 

 
 

EA 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
bölümlerinin birinden mezun olmak veya 
Endüstri Mühendisliği bölümü  mezunu 
olmak 

 

 

 



 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI  

BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI 

PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL ŞARTLAR 

Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları  50 Lisans mezunu olmak. 
Finansal Ekonometri 60 Lisans mezunu olmak. 
İletişim Bilimleri 80 Lisans mezunu olmak. 
İşletme 50 Lisans mezunu olmak. 
Kamu Yönetimi 40 Lisans mezunu olmak. 
Muhasebe Finans Ve Bankacılık 50 Lisans mezunu olmak. 
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 50 Lisans mezunu olmak. 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 30 Lisans mezunu olmak. 
 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARDAN 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA GEÇİŞ 

BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI 

PROGRAM ADI KONTENJAN ALES 
PUAN
TÜRÜ

ÖZEL ŞARTLAR 

Endüstri İlişkileri ve İnsan 
Kaynakları  

5 EA Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları tezsiz 
programından en az 30 kredilik ders almış 
olmak. 

İletişim Bilimleri 3 SÖZ İletişim Bilimleri tezsiz yüksek lisans 
öğrencisi olmak. 

İşletme 6  
EA 

Örgün öğretim yapan İşletme Ana Bilim Dalı 
program çerçevesinde aldığı derslerden 
başarılı olmak. 

Muhasebe Finans ve Bankacılık 6 EA Örgün öğretim yapan Muhasebe Finans ve 
Bankacılık Ana Bilim Dalı ile Muhasebe-
Finansman Ana Bilim Dalının birinden 
derslerini başarıyla tamamlamış olmak. 

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 10 EA Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği tezsiz yüksek 
lisans programına uygun derslerden 30 
krediyi tamamlanmış olmak 

ÜNİP BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI 

ANA BİLİM DALI PROGRAM KONTENJAN ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ÖZEL ŞARTLAR 

 
 
 
Temel İslam Bilimleri 

Y. Lisans 11 SÖZ İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
bölümü, İslami İlimler Fakültesi, 
Arap Dili ve Edebiyatı bölümü 
veya Arap Dili bölümü mezunu 
olmak 

Doktora 16 SÖZ Lisans ve yüksek lisans eğitimini 
İlahiyat alanından yapmış olmak. 

 



 
 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ BAŞVURU KOŞUL VE 
KONTENJANLARI 

ANA BİLİM DALI  
PROGRAM 

KONTENJAN ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ÖZEL ŞARTLAR 

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans 1 SÖZ İletişim Fakültesi mezunu 
olmak. 

İslam Tarihi Ve Sanatları Yüksek Lisans 1 SÖZ  
 
 
 
Temel İslam Bilimleri 

 
 
Yüksek Lisans 

3 SÖZ İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
bölümü, İslami İlimler 
Fakültesi, Arap Dili ve 
Edebiyatı bölümü veya Arap 
Dili bölümü mezunu olmak 

Doktora 10 SÖZ Yüksek lisans eğitimini İlahiyat 
alanından yapmış olmak. 

*MÜZİK ANA BİLİM DALI BİLİMSEL SINAV VE MÜLAKAT  SINAV ŞEKLİ 

Yüksek lisans sınavının şekli:  

Yazılı sınav (%70) ve mülakat (performans %30) olmak üzere iki aşamalı olacaktır.  

Yazılı sınavda adaylara yalnızca bir seçeneği cevaplamak üzere; 

a-Müzik Bilimleri (20 soruluk test) 

b-Müzik Teknolojisi (20 soruluk test) alanlarından sorular sorulacaktır. 

Mülakatta performans (çalgı/ses) sınavında adayların bir eser seslendirmeleri, korrepetisyon için 
eşlikçilerini kendilerinin getirmeleri ve branşlarına ilişkin özgeçmiş, performans dosyasını üç nüsha halinde 
jüriye teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktora sınavının şekli: 

Yazılı sınav (%70) ve mülakat (performans %30) olmak üzere iki aşamalı olacaktır.  

a-Müzik testi  (20 soruluk test- %60) 

b-Müzik yazılı  (5 soru test-%40) 

Mülakatta performans (çalgı/ses) sınavında adayların bir eser seslendirmeleri gerekmektedir, 
jürinin isteği doğrultusunda ikinci ve üçüncü eserler de dinlenebilecektir. 

BAŞVURUDA  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-Başvurular https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ linkinden yapılacaktır. Posta ile 
yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2-Başvuru ekranında istenen belgelerin yüklenmesi zorunludur. 

3-Başvurular sırasında Enstitüye herhangi bir belge teslim edilmeyecek, adayların beyanları esas 
alınacaktır. Adayların yukarıdaki internet adresinden sisteme giriş yaparak gerekli olan bilgileri ve 
belgeleri yüklemeleri ve “bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum” 
kısmındaki kutucuğu işaretlemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi verilmesi, kabul ve taahhüt etmeme ve belge 
yüklenmemesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir. 



4- Adayların sınavı kazanmaları halinde başvuru sırasında beyan ettikleri belgeleri ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen veya başvuru sırasında yanlış beyanda bulunduğu tespit 
edilen adayların, kazanmış olsalar dahi, sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu adayların yerine sıralamaya 
giren ve şartları uygun diğer adaylar kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 

5- Başvuru tarihinde mezun olabilecek adaylar için mevcut not durumu belgelerindeki ortalama 
esas alınır. Öğrenci kesin kayıt süresinin bitimine kadar mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. 
Mezun olabilecek durumdaki öğrenciler transkriptlerini yükleyeceklerdir. 

6-Adaylar diploma ve/veya transkript belgelerindeki 4’lük notlarını 100’lük not sistemine göre 
karşılığı varsa otomasyon programına bu notları girmeleri gerekmektedir. Diploma ve/veya transkriptinde 
100’lük not karşılığı bulunmayan öğrenciler kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosuna göre 100’lük 
karşılığı olan notları girebilir. Aksi takdirde Otomasyon programı tarafından adayların 4’lük sistemdeki 
notları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük nota çevrilmektedir. 

5-Adaylar aynı anda bir tezli yüksek lisans programına veya bir doktora programına başvuru 
yapabilir. Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına veya doktora programına başvuru yapan 
adayların başvurularının tamamı reddedilecektir. 

6-Adaylar tezli yüksek ve tezsiz yüksek lisans programlarının her ikisine de aynı anda başvuru 
yapabilir. 

7-Tezsiz yüksek lisans programlarından en fazla iki programa başvuru yapılabilir.  

8-Tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan adayların, başvurulan programın kontenjan 
sayısının 4 katı kadarı sınava girebilecektir. Bu sayının belirlenmesinde adayların ALES puanlarının 
%50’si ile diploma notlarının %50’sinin toplanmasıyla bulunacak değer dikkate alınacaktır. 

9- ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.  

10- Tezsiz Yüksek Lisans Programı(İÖ) ücreti bir yarıyıl için 1.750,00 TL’dir. (Toplam dönem 
sayısı 3’tür) 

12-Harçlar Ziraat Bankası ATM’lerinden veya İnternet Bankacılığı şubelerinden öğrenci numarası 
ile yatırılacaktır. 

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

1-Tezli Yüksek Lisans Programları 

-100 üzerinden en 55 not ortalamasıyla lisans mezunu olmak 

-Başvuru yapılan programın gerektirdiği ALES puan türünden en az 55 puan almış olmak 

2-Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

-Lisans mezunu olmak 

-Varsa ALES Belgesi (ALES puanı şartı aranmamaktadır. ) 

3-Doktora Programları 

-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmak. 

-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puan almak.  

- Başvuru yapılan programın gerektirdiği ALES puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

 



 

Lisansüstü Programlar arası geçiş 

Adaylar başvurularını dilekçe ve ekleri ile birlikte Enstitümüze yapacaklardır. 

1- Üniversite içindeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim 
kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarılı şekilde tamamlamış olmak. 

2- Tez çalışmasına başlamamış olmak. 
3- Kayıtlı olduğu enstitüde almış olduğu derslerin tümünü başarmış olması ve aldığı derslerden 

genel not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden en az 75 ve doktora için en az 80 puan 
veya eşdeğeri olması gerekir. 

4- Başvurular ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı tarafından değerlendirilir ve Enstitü Yönetim 
Kurulu kararıyla kesinleşir. Yatay geçiş şartlarını sağlayanların sayısı ilan edilen kontenjandan 
fazla ise genel not ortalaması daha yüksek olanlar öncelik kazanır. 

5- Lisansüstü programlara başvuran adaylar ile yatay geçiş yoluyla bir enstitüden başka bir 
enstitüye geçmek isteyen lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin harfli sisteme göre 
hazırlanmış transkriptleri, Senato tarafından kabul edilen dönüşüm tablosuna göre hesaplanır. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programdan Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş: 

Adaylar başvurularını dilekçe ve ekleri ile birlikte Enstitümüze yapacaklardır. 

1-Tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını sağlamak. 

2-Tezsiz yüksek lisans programında en az 30 kredilik zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmak. 

3-Disiplin cezası almamış olmak 

4-İlgili ana bilim dalı kurulunun belirleyeceği özel şartları taşımak 

5-Başarı değerlendirme notu: ALES notunun %50’si ve öğrenim gördüğü tezsiz yüksek lisans 
programındaki not ortalamasının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Başarı değerlendirme notunun 
toplamı en az 60 olmalıdır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan aday kabul edilir. 

DEĞERLENDİRME İLKELERİ 

Tezli Yüksek Lisans Programlarında: 

1-ALES puanının %50’sinin, diploma notunun %10’unun, yazılı sınavın %30’unun, mülakat 
notunun %10’unun, (Mülakat sınavı yapılmazsa yazılı sınav notunun %40’ının) toplamından ibarettir. 
Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. Adayın başarılı 
sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek 
olan adaylar başarılı sayılır. 

2-Mülakat ve yazılı sınavlardan birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

3-Resim ve Müzik Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programları öğrenci kabullerinde yazılı ve 
mülakat puanının %60’ı ve lisans not ortalamasının %40’ı toplamından ibarettir. Adayın başarılı 
sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Puanların eşitliği halinde lisans not ortalaması 
daha yüksek olan adaylar başarılı sayılır. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında: 

1-Lisans mezuniyet notunun %70’inin, ALES puanının %30’unun toplamından ibarettir. ALES 
şartı aranmadığından ALES puanları olmayan adayların sadece lisans not ortalamasının %70’i hesaplanır. 

Doktora programlarında: 

1-ALES puanının %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun, yüksek lisans diploma notunun 
%10’unun, yazılı sınavın %20’sinin, mülakat notunun %10’unun, (Mülakat sınavı yapılmazsa yazılı sınav 



notunun %30’unun) toplamından ibarettir. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav 
notunun en az 50 olması gerekir. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması 
gerekir. Puanların eşitliği halinde ALES puanı daha yüksek olan adaylar başarılı sayılır. 

2-Mülakat ve yazılı sınavlardan birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

3-Müzik Ana Bilim Dalı doktora programına adayların kabulünde yabancı dil puanının %20’si, 
yetenek değerlendirmesi veya portfolyo incelemesi sonucunun %40’ı, yazılı ve mülakat puanının %20’si, 
lisans not ortalamasının %10’u (bütünleşik doktora için %20’si), ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u 
toplamından ibarettir. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. Puanların 
eşitliği halinde varsa yüksek lisans not ortalamasının yoksa lisans not ortalaması daha yüksek olan adaylar 
başarılı sayılır. 

ÜNİP Başvurularında: 

Bu başvurularda başarı notu ALES puanının %50’si ve mezuniyet notunun %50’sinin toplamından 
ibarettir. 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların veya noterden alınmış vekaletname ile tespit edilen vekillerinin aşağıdaki 
belgelerle birlikte belirtilen tarihlerde Enstitümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

1- Resim makamlarca onaylı lisans diploması ve transkript . 
2- Resmi makamlarca onaylı yüksek lisans diploması ve transkript. (Doktora programları için) 
3- ALES belgesi. 
4- Üç adet fotoğraf. 
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
7- Yabancı Dil belgesi (Doktora programları için). 
8- Ön kayıt başvuru formunun çıktısı (internet başvuru evrakı). 

NOT: (Evrakların fotokopileri asılları ile birlikte getirildiğinde Enstitümüzce 
onaylanmaktadır.) 
 

Yabancı Uyruklu Adaylar 

Yabancı Uyruklu adayların başvuru ve kayıtlarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü 
Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi’nin 4. maddesinin 2.fıkrası 
gereği alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı ile ilgili herhangi bir kota uygulaması yapılamaz. 
Öğrencilerin kabulü, ilgili Ana Bilim Dalındaki öğretim üyelerinden herhangi birinin öğrenciye 
danışmanlık yapacağını kabul etmesi ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

     Başvuru şartları 

Adaylar dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte enstitümüze başvuracaklardır. 
Otomasyondan yapılan başvurular geçersizdir. 

1-YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından 
mezun olmak. Doktoraya başvuran adaylar için yüksek lisans mezunu olma k. 

2-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C. veya 
KKTC olan çift uyruklular, 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken T.C. veya KKTC vatandaşlığından 
çıkartılanlardan lisans veya lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar, T.C. 
uyruklu olup lisans veya lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar, yabancı uyruklu öğrenci 
statüsünde başvuru yapamazlar. 

 



Başvuruda istenen belgeler: 

1-Başvuru dilekçesi, 

2- Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmi makamlarca onaylı örneği (Mezun olmamış 
adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı) 

3- Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce) 

4-Pasaportun resmi onaylı örneği, 

5-a) TÖMER veya Devletin resmi kurumlarınca yapılan Türkçe yeterlik sınavlarından Türkçe 
bildiğine dair en az B2 düzeyinde belgeye sahip olmak. (Yurtiçi veya yurtdışında lisans veya yüksek lisans 
eğitimini eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olarak tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerde 
Türkçe dil şartı aranmaz). 

b) TÖMER veya Devletin resmi kurumlarınca yapılan Türkçe yeterlik sınavlarından Türkçe 
bildiğine dair en az B2 düzeyinde belgesi bulunmayan adaylar, TÖMER veya dengi kurumlarca yapılan 
Türkçe Dil sınavından 100 üzerinden B2 düzeyinde puan almaları ile Türkçe dil yeterliliğini kazanırlar. Bu 
sınavda başarısız olan adaylara Üniversitemiz TÖMER’de Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre 
verilir. Bu süre içerisinde adaylar TÖMER sınavından geçer not almaları halinde öğrenimlerine 
başlayabilirler. Kursun süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin 
ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. 

6- a) Doktora programları için YDS’den en az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası 
Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından (YDS-ÜDS-TOEFL-İELTS-CEFLE-ZDF-
YÖKDİL) eş değer puan almış almak.  

b) Yabancı dil şartını yerine getirmeyenler Üniversitenin yabancı dil hazırlık okuluna devam 
ederler ya da bu adaylara yabancı dil yeterlilik puanını alması için iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre eğitim 
süresine dâhil edilmez. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

    Başvuruların Değerlendirilmesi 

Başvurular, ilgili Ana Bilim dalındaki öğretim üyelerinden herhangi biri veya gerekirse komisyon 
tarafından değerlendirilir. Başvuruları yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri Enstitü Yönetim 
Kurulu kararı ile kesinleşir. 

 
Yabancı uyruklu adaylardan kesin kayıt için istenen belgeler 

 
1-Diploma denklik belgesi. 
2-Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik 
belgesi. 
3-Transkriptin asıl ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca onaylı sureti. 
4-Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonucu belgesinin aslı. 
5-Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe bildiği gösteren TÖMER belgesinin aslı. 
6-Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı. 
7-Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca onaylı sureti. 
8-Altı adet fotoğraf. 
9-Ülkemizde öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte oldukların 
gösterir belge. 
10-Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge. 
11-Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır). 
12-Sigorta yaptırdığına dair belge ( kesin kayıttan sonra alınır). 

 



Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim ücreti 

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun  28.08.2019 tarih ve 17 sayılı sayılı kararı gereğince öğrenim 
ücretleri aşağıdaki gibidir. 

Doktora Programı Yüksek Lisans Programı 
Kayıt Ücreti Katkı Payı Kayıt Ücreti Katkı Payı 
3000 Dolar 3000,00 TL 1500 Dolar 1500,00 TL 

 

Not: Kayıt ücreti bir defaya mahsus olarak tahsil edilecektir. Katkı payı ise yıllık olarak 
tahsil edilecektir. 


