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BAŞVURU İŞLEMLERİ

Soru: Lisansüstü programlara nasıl başvuru yapabilirim?
Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesinde ilan edilen tarihler arasında online olarak
başvuru yapılabilir.
Soru: Online başvurumu gerçekleştirdikten sonra, yazıcıdan çıktı alıp Enstitü’ye teslim
etmem gerekiyor mu?
Hayır, gerekmiyor. Online işlem, başvuru için yeterlidir.
Soru: Başvuruda herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi”
içerisinde Enstitü’ye teslim etmem gerekiyor mu?
Hayır, başvuru süresi içerisinde sizden herhangi bir belgeyi elden Enstitüye getirmeniz
istenmiyor. Başvuru işlemleri tamamıyla online olarak gerçekleşmektedir
Soru: Tezsiz (ikinci öğretim) Yüksek Lisans programlarına başvuru yapanlar mülakata
girecekler mi?
Evet, mülakata girmeleri gerekmektedir.
Soru: Mülakat tarihi için yer ve saat bilgisine nasıl ulaşabilirim?
Enstitü internet sitesinden öğrenilebilir.
Soru: Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için hangi yabancı diller
geçerlidir?
Başvuru yapacağınız programın varsa özel dil şartını taşımanız gerekmektedir. Diş şartını
öğrenci alım ilanlarından öğrenebilirsiniz.
Soru: Doktora Programlarına başvurabilmek için hangi yabancı diller geçerlidir?

Doktora programlarına öğrenci başvurusunda, ÖSYM tarafından yapılan ya da ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası kuruluşların yaptığı
sınavlardaki yabancı dil puanları esas alınır.
Soru: YDS, ÜDS, YÖKDİL, KPDS, TOEFL,vb. yabancı dil sınavları kaç yıl geçerlidir?
Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih
geçerlidir. Eğer bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil
belgeleri “geçerli” kabul edilmektedir. Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde daha geniş
açıklama vardır.
Soru: ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?
3 yıl geçerlidir.
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Soru: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim) başvuruda yabancı dil şartı
var mıdır?
Yabancı dil şartı yoktur.
Soru: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim) başvuruda ALES şartı var
mıdır?
ALES şartı yoktur.
Soru: ALES’e eşdeğer uluslararası sınav (GRE ve GMAT gibi) sonuçları ile başvuru
yapabilir miyim?
Eşdeğer puan almak şartıyla başvuru yapabilirsiniz.
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KAYIT İŞLEMLERİ

Soru: Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla
ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?
Kayıtlar İnternet sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Kayıt için randevu almanıza
gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adresine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Soru: Kayıt Tarihinde il dışındayım ön kayıt veya kesin kaydımı bir başkası
yaptırabilir mi?
Evet, noterden onaylı vekalet verildiği takdirde başkası adınıza kayıt yaptırılabilir.
Soru: Posta yolu ile ön kayıt ve kesin kayıt yapabilir miyim?
Hayır.
Soru: Harç veya ücret ödemek zorunda mıyım?
Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Programlarında öğrencilerden harç alınmamaktadır. Tezsiz
Yüksek Lisans Programlarındaki öğrenciler ücret ödemek zorundadır.
Soru: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri ne kadardır?
Ücretler her yıl eğitim-öğretim başlamadan belirlenerek internet adresimizden duyurulur.
Soru: Ücretler ne zaman ve nereye yatırılır?
Ücretler internet sitemizde ilan edilen bankalara yatırılmaktadır.
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Soru: Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam
gerekiyor?
Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemleri yapılır.
Soru: Kayıt dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?
Yönetmelikte öngörülen şartları (Eğitim için yurtdışı, askerlik, maddi yetersizlik, görev yeri
değişikliği, sağlık raporu v.b.) taşımanız durumunda mazeretinizi ispatlayan belgeniz ile
enstitümüze başvurmanız gerekmektedir.
Soru: Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?
Enstitüye dilekçe vermeniz gerekmektedir.
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GENEL KONULAR

Soru: Öğrenci kimlik kartları nereden alınmaktadır?
Öğrenci kimlik kartınızı Merkezi Öğrenci İşlerinden alabilirsiniz.
Soru: Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgemi nasıl alabilirim?
Öğrenci işlerinden mesai saatleri içinde alabilirsiniz. Ayrıca E-Devlet üzerinden kolaylıkla
öğrenci belgesi alabilirsiniz.
Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?
Gazete kayıp ilanı ve dilekçeniz ile birlikte Merkezi Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız
gerekmektedir.
Soru: Askerlik Şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?
Askerlik Şubesinden alınan belge ile Enstitüye başvurarak tecil işleminizi yaptırabilirsiniz.
Soru: Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?
Evet, Üniversitemizin Uluslararası Ofisine başvurarak çıkarabilirsiniz.
Soru: Giremediğim sınavların yerine daha sonra “mazeret sınavı” yapılmakta mıdır?
Evet, mazeretiniz ile birlikte Enstitü öğrenci işleri bürosuna başvurmanız yeterlidir.
Soru: Ders saydırma (muafiyet) işlemi ne zaman yapılır?
Eğitim-öğretim dönemi başında ilk 1 ay içerisinde başvurular kabul edilmektedir.
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Soru: Sınav kâğıdımın yeniden incelenmesini istiyorum, ne yapmalıyım?
Bir hafta içerisinde itiraz dilekçesini Enstitü öğrenci işleri bürosuna verebilirsiniz.
Soru: Enstitünüzde “geçme notu” kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması
gereklidir?
YÜKSEK LİSANS İÇİN;
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu en az CB (2.50) ise, o dersten
başarılı sayılır.
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu CC (2.00) ise diğer derslerin
ortalamasına bakılır. Eğer öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması ‘’en az’’ CB (2.50) ise, CC
(2.00) aldığı derslerde de başarı sağlamış olur.
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu CC (2.00) ise ve ağırlıklı genel not
ortalaması CB (2.50)’nin altında ise, ilgili dersin tekrar edilmesi gerekir.
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu DC (1.50) ise her şartta o dersten
başarısız sayılır.

DOKTORA İÇİN;
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu en az BB (3.00) ise, o dersten
başarılı sayılır.
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu CB (2.50) ise diğer derslerin
ortalamasına bakılır. Eğer öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması ‘’en az’’ BB (3.00) ise, CB
(2.50) aldığı derslerde de başarı sağlamış olur.
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu CB (2.50) ise ve ağırlıklı genel not
ortalaması BB (3.00)’ün altında ise, ilgili dersin tekrar edilmesi gerekir.
-Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl sonu başarı notu CC (2.00) ise her şartta o dersten
başarısız sayılır.

Soru: Enstitünüzde yabancı dil hazırlık eğitimi var mıdır?
Yabancı dil ile eğitim yapan programlarımız için yabancı dil hazırlık programı
uygulanmaktadır.
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TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Soru: Tezli yüksek lisans programında öğrencilik süreleri nasıldır?
Programın normal süresi 4 yarıyıldır. Azami süre ise 6 yarıyıldır. Öğrenci azami 4 yarıyıl
sonunda derslerini başarı ile tamamlamış olmalıdır.
Soru: Tezli yüksek lisans programında ne kadar ders alma zorunluluğu vardır?
Öğrenci 8 ders ve Seminer dersini almak zorundadır.
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Soru: Tezli yüksek lisans programında danışman ne zaman atanmaktadır?
Kayıt yaptırdıktan sonraki hafta danışmanlar atanmaktadır.
Soru: Tezli yüksek lisans programında tez konusu ne zaman seçilebilir?
Derslere başladığı ilk yarıyıldan itibaren tez konusu seçilebilir. Konu seçme işlemi resmi form
aracılığı ile yapılmaktadır.
Soru: En erken Tez Teslimi ne zaman yapılabilir?
Öğrencinin alması zorunlu olan ders kredisini tamamladıktan sonra teslim yapılabilir.
Soru: Tez teslimi süreci nasıldır?
Tez danışmanının onayını içeren form ve etik intihal programı raporu ile birlikte 3 nüsha
ciltlenmiş tez ve cd Enstitüye teslim edilir.
Soru: Yüksek lisans tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir mi?
Hayır. Yeni bir danışman ve tez konusu ile birlikte azami süre içinde çalışmalarını
tamamlayabilir.
Soru: Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş var mı?
Evet.
Soru: Tez danışmanımı nasıl değiştirebilirim?
İnternet sitemizde bulunan Danışman Değiştirme Formunun doldurulması gerekmektedir.
(Eski danışman, yeni danışman ve Anabilim Dalı başkanının onayı ile).
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Soru: Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans saatleri nedir?
Tezli Yüksek Lisans Saatleri: 8.00-17.00.
Tezsiz Yüksek Lisans Saatleri: 17.00-23.00.
Soru: Tezsiz yüksek lisans programında öğrencilik süreleri nasıldır?
Programın normal süresi 2 yarıyıldır. Azami süre ise 3 yarıyıldır.
Soru: Tezsiz yüksek lisans programında ne kadar ders alma zorunluluğu vardır?
Öğrenci 10 ders ve Dönem Projesi dersini almak zorundadır.
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Soru: Tezsiz yüksek lisans programında danışman ne zaman atanmaktadır?
Kayıt yaptırdıktan sonraki hafta danışmanlar atanmaktadır.
Soru: Tezsiz yüksek lisans programında proje konusu ne zaman seçilebilir?
Derslere başladığı ilk yarıyıldan itibaren proje konusu seçilebilir. Konu seçme işlemi resmi
form aracılığı ile yapılmaktadır.
Soru: Proje teslimi süreci nasıldır?
Danışman tarafından onaylanan form ile birlikte 1 nüsha proje teslimi yapılır.
Soru: Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş var mı?
Tezli Yüksek Lisans programının koşullarını (ALES, yabancı dil veya diğer şartlar) taşımak
kaydıyla geçiş yapılabilmektedir.
Soru: Proje danışmanımı nasıl değiştirebilirim?
İnternet sitemizde bulunan Danışman Değiştirme Formunun doldurulması gerekmektedir.
(Eski danışman, yeni danışman ve Anabilim Dalı başkanının onayı ile).
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DOKTORA

Soru: Doktora programında öğrencilik süreleri nasıldır?
Programın normal süresi 8 yarıyıldır. Azami süre ise 12 yarıyıldır. Öğrenci azami 4 yarıyıl
sonunda derslerini başarı ile tamamlamış olmalıdır.
Soru: Doktora programında ne kadar ders alma zorunluluğu vardır?
Öğrenci 8 ders ve Seminer dersini almak zorundadır.
Soru: Doktora programında danışman ne zaman atanmaktadır?
Kayıt yaptırdıktan sonraki hafta danışmanlar atanmaktadır.
Soru: Doktora yeterlik sınavına hangi dönemlerde girilebilir?
Yeterlik Sınavları Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında yapılmak zorundadır.
Soru: Doktora programında tez konusu ne zaman seçilebilir?
Doktora yeterliliğini verdikten sonra ilk 6 ay içinde seçmelidir.
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Soru: Doktora tez süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?
Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenci için 3 öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesi
oluşturulur. Öğrenci 6 ay içinde tez konusu ile ilgili çalışmasını komite önünde sözlü savunur.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci tez çalışmalarına başlar. Tez çalışmaları sırasında tez izleme
komitesi yılda 2 kez toplanarak çalışmaları değerlendirir. Komite tarafından üst üste 2 kez
veya aralıklı olarak 3 kez başarısız değerlendirilen öğrencinin ilişiği kesilir.
Soru: Doktora tez teslim süreci nasıldır?
Tez danışmanının onayı ve etik intihal programı raporu ile birlikte 5 nüsha ciltlenmiş tez ve
cd Enstitüye teslim edilir.
Soru: Doktora tez danışmanımı nasıl değiştirebilirim?
İnternet sitemizde bulunan Danışman Değiştirme Formunun doldurulması gerekmektedir.
(Eski danışman, yeni danışman ve Anabilim Dalı başkanının onayı ile).
Soru: Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin kaydı silinir mi?
Doktora Yeterlilik sınavında 2 defa başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.
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YATAY GEÇİŞ

Soru: Yatay geçiş hangi dönemlerde yapılabilir?
Yatay geçiş güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. Yatay geçiş
tarihlerini Akademik takvimden takip edebilirsiniz.
Soru: Yatay geçiş için nereye başvurmak gereklidir?
Yatay geçiş için Enstitümüze “Yatay Geçiş Başvuru Formu”nu doldurarak başvurmanız
yeterlidir.
Soru: Yatay geçiş için şartlar nelerdir?
1- Öğrenci, halen devam ettiği lisansüstü programda en az bir yarı yılını tamamlamış
olmalıdır.
2- Öğrenci, halen devam ettiği programda aldığı derslerinin tamamını başarmış olmalıdır.
3- Öğrenci, Enstitümüzde başvuracağı programın başvuru şartlarını (mezuniyet notu, ALES,
Dil Puanı vs.) sağlamış olmalıdır.
4- Tezli bir programdan tezsiz bir yüksek lisans programına geçiş, en geç dördüncü yarı yılın
başına kadar yapılabilir.
Soru: Yatay geçiş başvurusunda hangi belgeler gereklidir?
8
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Enstitü web sitesinden ilgili formu edinebilir ve diğer gerekli belgeleri öğrenebilirsiniz.
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ÖZEL ÖĞRENCİ

Soru: “Özel öğrenci” lik nedir? Normal Öğrencilikten Farkı nedir?
Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak
isteyenler, EABDB/EASDB’nin onayı ve EYK’nin kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilirler. Süresi 2 yarıyılı geçemez.
Soru: Lisansüstü programların hangisine özel öğrenci olarak başvurabilirim?
Enstitümüzde mevcut bulunan bütün programlara özel öğrenci olarak başvurabilirsiniz
Soru: Özel Öğrenci olarak ne zaman ve nasıl başvurabilirim?
Özel öğrencilik başvuruları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. Özel
öğrencilik başvuru tarihlerini Akademik takvimden takip edebilirsiniz.
Soru: Özel öğrenciler kaç ders alabilirler ve kaç ders saydırabilirler?
En fazla 3 ders alabilirler. Lisansüstü Programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak
aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili
Lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Soru: Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara başvurabilmesi için şartlar
nelerdir?
Gerekli şartları için Tıklayınız.
Soru: Yabancı uyruklu öğrencilerin için ALES şartı nedir?
ALES’ten herhangi bir puan almaları yeterlidir.
Soru: Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı dil şartı nedir?
Anadilleri dışında yönetmelikte belirtilen dillerin birinden KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL den en
az 55 puan almaları gerekmektedir.
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Soru: Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe şartı nedir?
TÖMER belgesi gereklidir.
Soru: TÖMER e gitmeden derse başlayabilir miyim?
YTB burslusu öğrencilerin TÖMER belgeleri olmadan derse başlayamaz.

10 ERASMUS/MEVLANA VE FARABİ İŞLEMLERİ
Üniversitemizin Erasmus/Mevlana veya Farabi Koordinatörlüklerine başvuru yapılarak
gerekli bilgiler alınabilir.
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