
 

T.C.  

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

                                                                                         Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI   

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına otomasyon sistemi üzerinden başvuruların alınması 17-31 Ocak 2022  

Başvuru bitiş saati: 23.59 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması 17 Ocak 2022-10 Şubat 2022 

Başvuru bitiş saati: 23.59 

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş - Lisansüstü programlar arası geçiş - ÜNİP Başvuruları- 

Doktora/Sanatta Yeterlik/ Tıpta uzmanlık/ Diş hekimliğinde uzmanlık/ veteriner hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının tezli yüksek lisans ve doktora programına başvurularının alınması 

(İstenilen evraklarla birlikte mesai saatlerinde Enstitüye başvurulacaktır. ) 

17-28 Ocak 2022 

Başvuru bitiş saati: 17.00 

Başvuruların Değerlendirilmesi 01-03 Şubat 2022 

Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı 04 Şubat 2022 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihi 

(Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.) 

08 Şubat 2022 

Yazılı Sınav:10.00  

Mülakat (Yapılacaksa):14.00 

Tezli Yüksek Lisans- Doktora- Doktora/Sanatta Yeterlik/ Tıpta uzmanlık/ Diş hekimliğinde uzmanlık/ veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların 

ilanı 

 

10 Şubat 2022 

Tezsiz Yüksek Lisans-Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş-Lisansüstü programlar arası geçiş  

ve ÜNİP kontenjanına başvuru yapan adaylardan kesin kayıt hakkı kazananların ilanı 
 

11 Şubat 2022 

Kesin Kayıt Tarihleri 14-18 Şubat 2022 

Kazanan adayların ders kayıt tarihleri(çevrim içi olarak obs.cumhuriyet.edu.tr) 14-18 Şubat 2022 

Başvurulara ilişkin tüm sonuçlar https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/ adresi duyurular kısmından ilan edilecektir. 

 

https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/


BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve Doktora/Sanatta Yeterlik/ Tıpta uzmanlık/ Diş hekimliğinde uzmanlık/ veteriner 

hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans ve doktora program başvuruları 

https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/ina_app/ linkinden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2- Doktora/Sanatta Yeterlik/ Tıpta uzmanlık/ Diş hekimliğinde uzmanlık/ veteriner hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının yüksek lisans/doktora başvuruları- Lisansüstü programlar arası geçiş, tezsiz yüksek lisans programdan tezli yüksek lisans programına 

geçiş ve ÜNİP başvuruları istenen belgeler ile birlikte belirlenen tarihler arasında Enstitümüze yapılacaktır. 

-Lisansüstü programlar arası geçiş dilekçesine erişim adresi https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri 

-Tezsiz yüksek lisans programdan tezli yüksek lisans programına geçiş dilekçesine erişim adresi 
https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri 

-Doktora/Sanatta Yeterlik/ Tıpta uzmanlık/ Diş hekimliğinde uzmanlık/ veteriner hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının başvuru dilekçesi için erişim adresi https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri 

- ÜNİP başvuru dilekçesi için erişim adresi https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri 

3-Adaylar sisteme herhangi bir evrak yüklemesi yapmayacaktır. Sadece doktora programına başvuran adayların YDS eşdeğer belgelerini 

yükleme yapmaları zorunludur. Adayların ALES, YDS, mezuniyet vs. gibi bilgilerini çevrimiçi sorgulama yapıp kaydetmeleri yeterlidir. Ancak 

adayların kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde başvuru sırasında beyan ettikleri bilgilere ait 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 olan diğer adaylar kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 

4- Adayların “Sisteme girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum” kısmındaki kutucuğu işaretleyerek başvurularını 

onaylamaları gerekmektedir. Onay işlemi yapmayan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır. 

5- Adayların başvurularını tamamladıktan sonra başvuru süresi dahilinde “başvuruyu düzenle” veya “başvuruyu silme” hakları 

bulunmaktadır.  Başvuruların silmeleri halinde tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru düzenleme yapmaları halinde önceki başvuru 

onayı kalkmakta olup adayların tekrar başvurularını tamamlayıp onaylamaları gerekmektedir. 

6-  Yüksek lisans başvuruları için başvuru tarihinde mezun olabilecek adaylar için mevcut not durumu belgelerindeki ortalama esas 

alınır. Öğrenci kesin kayıt süresinin bitimine kadar mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır.  

https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/ina_app/
https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri
https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri
https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri


7- Otomasyon programı tarafından adayların 4’lük sistemdeki notları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük nota çevrilmektedir. 

8-Adaylar aynı anda bir tezli yüksek lisans programına veya bir doktora programına başvuru yapabilmektedir.  

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

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

11-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. 

12- ALES ve YDS sonuçları; açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.  

13- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti bir yarıyıl için 1.750,00 TL’dir. (Toplam dönem sayısı 3 olup toplam ücret: 

5.250,00 TL) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

-Doktora/Sanatta Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık/ Diş Hekimliğinde Uzmanlık/ Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık mezunlarının tezli 

yüksek lisans ve doktora program başvurularında ALES şartı aranmamaktadır. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK 

LİSANS 

DOKTORA LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLAR ARASI 

GEÇİŞ 

 

TEZSİZ YÜKSEK 

LİSANS PROGRAMDAN 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMINA GEÇİŞ 

-100 üzerinden en az 55 not 

ortalamasıyla lisans mezunu 

olmak. 

 

-Başvuru yapılan programın 

gerektirdiği ALES puan 

türünden en az 55 puan 

almış olmak. 

 

-Lisans mezunu olmak. 

 

-Varsa ALES Belgesi (ALES 

puanı şartı aranmamaktadır.) 

-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. 

- 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. 

 

- Tez çalışmasına başlamamış 

olmak. 

 

-Adayın 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. 

 

 

-Tezli yüksek lisans 

programına başvuru 

koşullarını sağlamak. 

 

- Tezsiz yüksek lisans 

programında en az 30 

kredilik zorunlu dersleri 

başarıyla tamamlamış olmak. 

 

-Disiplin cezası almamış 

olmak 

 

-İlgili ana bilim dalı 

kurulunun belirleyeceği özel 

şartları taşımak 

 

 

 

 

 



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Çevrimiçi başvuru yapan adayların belirtilen genel ve özel şartlara uyup uymadığı Enstitümüzce belirtilen tarihler arasında kontrol edilecek sınavlara girecek adaylar 

tespit edilmektedir. Genel ve özel şartlara uygun başvuru yapmayan adayların başvuruları reddedilmektedir. Başvurusunu onaylamayan adayların başvuruları 

değerlendirilmemektedir.       

NİHAİ DEĞERLENDİRME İLKELERİ 

ÜNİP başvurularının değerlendirilmesi, ALES puanının %50’si ve mezuniyet notunun %50’sinin toplamından ibarettir. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLAR ARASI 

GEÇİŞ 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMDAN TEZLİ 

YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMINA GEÇİŞ 

-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. Mülakat 

ve yazılı sınavlardan birine 

girmeyen adaylar başarısız 

sayılır. 

 

- 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. 

-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. Mülakat ve yazılı 

sınavlardan birine girmeyen 

adaylar başarısız sayılır. 

 

 

-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. 

 

-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. 

 

- 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 öncelikli 

olarak kabul edilir. 

 

 



KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların veya noterden alınmış vekâletname ile tespit edilen vekillerinin aşağıdaki belgelerle birlikte belirtilen tarihlerde Enstitümüze bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

1- Resmî makamlarca onaylı lisans diploması ve transkript 

2- Resmî makamlarca onaylı lisans diploması ve transkript ile yüksek lisans diploması ve transkript. (Doktora programları için) 

3- ALES belgesi. 

4- Bir adet fotoğraf. 

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 

7- Yabancı Dil belgesi (Doktora programları için). 

8- Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş başvurusu kabul edilen adaylar öğrenim ücretini yatırdıktan sonra 

Enstitümüze bilgi vermeleri halinde geçiş işlemleri yapılacaktır.(Kesin kayıtta herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.) 

 

NOT: E-devlet üzerinden alınan belgelerde onay şartı yoktur. Evrakların fotokopileri asılları ile birlikte getirildiğinde Enstitümüzce 

onaylanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YABANCI UYRUKLU ADAY İŞLEMLERİ 

Yabancı Uyruklu adayların başvuru ve kayıtlarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve 

Kabul İşlemleri Yönergesi göre belirlenir. 

Başvuru şartları 

1- Yabancı uyruklu olmak, 

2-Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan T.C. vatandaşlığına ikinci uyruk olarak geçenler, 

3-Mezun oldukları lisans/yüksek lisans programlarının yurtdışı eğitim veren kurum ise üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığının olması,  

4- ALES şartı bulunmamaktadır. 

5-Doktora programı başvurularında ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 

puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

 

 

Başvuru yeri ve başvuruda istenen evraklar 

 

1) Başvurular taahhütlü posta/ kargo (Adresi : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü SİVAS) veya e-posta 

yoluyla (E-POSTA ADRESİ: yos@cumhuriyet.edu.tr) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne yapılır.  

2) Başvurularda aşağıdaki belgeler istenmektedir: 

a) Başvuru formu, (forma ulaşmak için https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-ornekleri) 

b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı örneği (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi) 

c) Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi) 

d) Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce), 

e) Pasaport/ kimlik sureti, 

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

 

1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın ana bilim / ana sanat dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve yeterli 

görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurul kararı ile kesinleşir. 

 

 

                                                                                     

 

mailto:yos@cumhuriyet.edu.tr


Kayıt Yeri ve kayıtta istenen belgeler 

 

  

Aşağıda istenilen belgelerle birlikte Enstitüye bizzat ve yahut noter vekaleti yoluyla kayıtlar yapılacaktır. 

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı sureti (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi) 

2) Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi) 

3) Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce), 

4) Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının resmi makamlarca onaylanmış sureti, 

5) Doktora programına başvuracak adaylar için yabancı dil sınav sonucu,(Bu belgenin olmaması durumunda şartlı kayıt yapılır. Eğitim ve öğretim 

başladıktan itibaren 2 yarıyıl ek süre verilir. Bu süre zarfından bu belgeyi getirmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir) 

6) B2 seviyesi ve üzerinde Türkçe bildiğini gösterir Türkçe yeterlilik belgesi,(Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar 

için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından Türkçe düzey sınavı yapılır. Türkçe düzey sınavından 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim 

öğretime başlar. En fazla iki (2) yarıyıl içinde Türkçe dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Türkçe hazırlık eğitimi süresi eğitim-

öğretim süresine dahil değildir.) 

7) Daha önce öğrenim gördükleri kurumun YÖK tarafından tanındığını gösterir belge ( YÖK tarafından tanınmayan kurumlardan mezun olmuş 

adaylar lisansüstü programa kayıtları yapılmaz.) 

8) Son altı ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf, 

 

      Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri 

 

Doktora Programı  Yüksek Lisans Programı 

Katkı Payı 

2500,00 TL 

Katkı Payı 

2000,00 TL 

 

Not: Katkı payı dönemlik olarak tahsil edilecektir. 

 

 

 

 

 

 



DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KONTENJANLARI 

PROGRAM KONTENJAN ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

MÜLAKAT 

SINAVI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Felsefe 5 EA Yapılacaktır Felsefe bölümü lisans ve Felsefe Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak 

İşletme 12 EA Yapılmayacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak.  

(9 kontenjan için) 

İktisadi ve İdari Bilimler veya dengi, Matematik, İstatistik alanlarının birinden 

yüksek lisans mezunu olmak (3 kontenjan için sayısal yöntem alanında 

öğrenim görecektir.) 

Maliye 5 EA Yapılacaktır Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

bölümlerinden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak veya Hukuk 

Fakültesi lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.   

Muhasebe Finans ve 

Bankacılık 

3 EA Yapılmayacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak 

Osmanlı Müesseseleri ve 

Medeniyeti Tarihi 

1 SÖZ Yapılacaktır Tarih alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak 

Sağlık Kuruluşları 

Yöneticiliği 

3 EA Yapılacaktır. 

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi, Sağlık Turizmi İşletmeciliği 

Anabilim Dallarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Sosyoloji 3 EA Yapılacaktır Lisans ve tezli yüksek lisans diplomalarından en az birinin Sosyoloji bölümü 

olması 

Tarih 7 SÖZ Yapılacaktır. Tarih alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak 

Temel İslam Bilimleri 11 SÖZ Yapılacaktır. 

Türk Dili ve Edebiyatı 5 SÖZ Yapılacaktır Eski Türk Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı veya Türk Dili 

alanlarında yüksek lisans yapmış olmak. 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik 

3 EA Yapılacaktır İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya dengi fakültelerin bölümlerinin 

birinden veya Endüstri Mühendisliği alanından tezli yüksek lisans mezunu 

olmak 



 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KONTENJANLARI 

PROGRAM KONTENJAN ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

MÜLAKAT  

SINAVI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Arkeoloji 10 SÖZ-EA-SAY Yapılacaktır Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve  Önasya Arkeolojisi, Klasik 

Arkeoloji bölümlerinin birinden mezun olmak (7 kontenjan) 

Herhangi bir lisans mezunu olmak (3 kontenjan) 

 

Ekonometri 

 

10 

 

EA 

 

Yapılmayacaktır. 

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi,  İktisat Fakültesi, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümlerinin birinden veya İstatistik bölümü 

mezunu olmak.  

Felsefe 10 EA Yapılacaktır Herhangi bir lisans mezunu olmak 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 

10 SÖZEL Yapılmayacaktır Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü veya Yiyecek İçecek 

İşletmeciliği bölümü mezunu olmak. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 6 SÖZ Yapılacaktır İletişim Fakültesi mezunu olmak 

İletişim Bilimleri 5 SÖZ Yapılacaktır. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü veya Gazetecilik bölümü mezunu 

olmak. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 8 SÖZ/EA Yapılacaktır. İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun 

olmak. 

İslam Tarihi ve Sanatları 3 SÖZEL Yapılacaktır İlahiyat Fakültesinden ya da Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve 

Edebiyatı bölümünden mezun olmak. 

 

İşletme 

 

24 

 

EA 

 

Yapılmayacaktır. 

İktisadi ve İdari Bilimler veya dengi eğitim programlarının birinden 

mezun olmak (18 kontenjan için) 

İktisadi ve İdari Bilimler veya dengi eğitim programlarının birinden 

veya Matematik, Matematik Öğretmenliği, Endüstri Mühendisliği, 

İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak (6 kontenjan için) 

Kamu Yönetimi 5 EA Yapılmayacaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak 

Muhasebe Finans ve 

Bankacılık 

5 EA Yapılmayacaktır İşletme, Maliye, İktisat, Bankacılık ve Risk Yönetimi, Finans ve 

Bankacılık, Bankacılık ve Sigorta, Muhasebe Finansman Öğretmenliği 

bölümlerinin birinden mezun olmak. 



Resim* 20 Ales şartı 

bulunmamaktadır. 

Yapılacaktır. Resim, Resim İş Öğretmenliği veya Grafik bölümlerinin birinden 

mezunu olmak 

Sağlık Kuruluşları 

Yöneticiliği 

3 EA Yapılmayacaktır. Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olmak. 

 

Sağlık Turizmi 

İşletmeciliği 

5 EA Yapılmayacaktır Herhangi bir lisans mezunu olmak. 

Sanat Tarihi 10 SÖZEL Yapılacaktır Sanat Tarihi mezunu olmak  (5 kontenjan) 

Herhangi bir lisans mezunu olmak (5 kontenjan) 

Tarih 10 SÖZ Yapılacaktır. Tarih alanında lisans mezunu olmak 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik 

5 EA Yapılacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya dengi fakültelerin bölümlerinin 

birinden mezun olmak veya Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu 

olmak 

 Resim Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adaylar mülakat esnasında sanat çalışmalarını içerir dosyalarını yanlarında 

bulundurmak zorundadır. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KONTENJANLARI 

PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL ŞARTLAR 

Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları  50 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
Finansal Ekonometri 60 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 75 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
İletişim Bilimleri 40 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
İşletme 60 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
Kamu Yönetimi 50 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
Muhasebe Finans ve Bankacılık 50 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 200 Herhangi bir lisans mezunu olmak 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 30 Herhangi bir lisans mezunu olmak 

 

 

 



TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA  

GEÇİŞ BAŞVURU KONTENJANLARI 

PROGRAM ADI KONTENJAN ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ÖZEL ŞARTLAR 

Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları  3 EA Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları tezsiz yüksek lisans programından en az 30 

kredilik dersleri başarılı tamamlamış olmak. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 SÖZ  

İletişim Bilimleri 2 SÖZ İletişim Bilimleri tezsiz yüksek lisans programında 30 kredilik dersleri başarıyla 

tamamlamış olmak 

İşletme 9 EA Örgün öğretim yapan İşletme Ana Bilim Dalında derslerini başarıyla tamamlamış 

olmak. 

Muhasebe Finans ve Bankacılık 5 

 

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 30 EA Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği tezsiz yüksek lisans programından 30 kredilik 

derslerini başarıyla tamamlamış olmak 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 EA Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi 

olmak. 

 

ÜNİP BAŞVURU KONTENJANLARI 

ANA BİLİM DALI PROGRAM KONTENJAN ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ÖZEL ŞARTLAR 

İşletme* Y. Lisans 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya dengi fakülte/yüksekokulundan lisans 

mezunu olmak 

*Akademik personeller içindir. 

 

 

 



LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ BAŞVURU KONTENJANLARI 

 

ANA BİLİM DALI 

 

PROGRAM 

 

KONTENJAN 

 

ÖZEL ŞARTLAR 

İşletme Doktora 2 İktisadi ve İdari Bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak. İşletme ana bilim 

dalı programında almış olduğu dersleri başarmış olmak. 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik 

Tezli Yüksek Lisans 2 Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde 

yüksek lisans yapıyor olmak 

Doktora 2 Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde 

yüksek lisans yapmış olmak ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Endüstri 

Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapıyor olmak 

 

Temel İslam Bilimleri 

Doktora 7 Yüksek lisans eğitimini İlahiyat alanında yapmış olmak. 

Tezli Yüksek Lisans 1 İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İslami İlimler 

Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili bölümlerinin birinden mezun olmak 

Gastronomi  Tezli Yüksek Lisans 2 Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği bölümü lisans 

mezunu olmak.  

Turizm İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans 

programlarına kayıtlı olmak 

 

Göç Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans 3 Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, 

Gazetecilik, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Sosyal Hizmetler veya Felsefe 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

 

ANA BİLİM DALI 

 

PROGRAM 

 

KONTENJAN 

 

ÖZEL ŞARTLAR 

 

DEĞERLENDİRME 

KRİTERİ 

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans 5 İktisadi ve İdari Bilimler 

alanında bir bölüm mezunu 

olmak. 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans 5 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

bölümü veya Yiyecek İçecek 

İşletmeciliği bölümü mezunu 

olmak. 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans 2 Herhangi bir lisans mezunu 

olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

İşletme Tezli Yüksek Lisans 8 Herhangi bir lisans mezunu 

olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

Doktora 3 Herhangi bir alanda yüksek 

lisans mezunu olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

Muhasebe Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans 3 Herhangi bir lisans mezunu 

olmak 

Yazılı sınav uygulanacaktır. 

Resim* Tezli Yüksek Lisans 5 Resim veya Grafik bölümlerinin 

birinden mezun olmak 

Yazılı ve Mülakat sınavı 

uygulanacaktır 

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans 5 Herhangi bir lisans mezunu 

olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 
 

 

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 

Tezli Yüksek Lisans 5 Herhangi bir lisans mezunu 

olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 
Tezsiz Yüksek 

Lisans 

50 Herhangi bir lisans mezunu 

olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 
Doktora 1 Herhangi bir tezli yüksek lisans 

mezunu olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 
Sosyoloji Doktora 3 Lisans ve yüksek lisans 

mezuniyetlerinin Sosyoloji 

bölümü olması. 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 



Tarih Tezli Yüksek Lisans 2 Tarih alanında lisans mezunu 

olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

Doktora 1 Tarih alanında tezli yüksek 

lisans mezunu olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Tezli Yüksek Lisans 2 İşletme, İktisat veya 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

alanlarının birinden lisans 

eğitimi almış olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

Tezsiz Yüksek 

Lisans 

10 İşletme, İktisat veya 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

alanlarının birinden lisans 

eğitimi almış olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

Doktora 3 İşletme, İktisat veya 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

alanlarının birinden yüksek 

lisans yapmış olmak 

Lisans not ortalamasına 

göre değerlendirilecektir 

 Resim Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar mülakat esnasında sanat çalışmalarını içerir dosyalarını yanlarında 

bulundurmak zorundadır. 

 


