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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN 
BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI 

 
A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KABUL ŞARTLARI VE  KONTENJAN TABLOLARI 
 

SİVİL TOPLUM 
ÖRGÜTLERİNİN 
YÖNETİMİ 
ANABİLİM DALI 

Program Kabul Şartları 
(Varsa) 

Kontenjan Sayısı YABANCI 
DİL 

ALES 
Puanı 

ALES Puan 
Türü Türk Uyruklu Yabancı 

Uyruklu 

Sivil Toplum 
Örgütlerinin Yönetimi 
Tezli Yüksek Lisans 
Programı 

 20 5  55 

 

 
 

MALİYE ANABİLİM 
DALI 

Program Kabul Şartları 
(Varsa) 

Kontenjan Sayısı YABANCI 
DİL 

ALES 
Puanı 

ALES Puan 
Türü Türk Uyruklu Yabancı 

Uyruklu 
Maliye Tezli Yüksek 
Lisans Programı 

 15 5 60 60 EA  

 
 
B- BAŞVURU TARİHLERİ 

Başvuru Tarihleri : 16-27 Ağustos 2021 (Saat: 16.59’a kadar) 
 
C- SINAV VE KAYIT 
 

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 02-03 Eylül 2021 
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 07 Eylül 2021 
Kesin Kayıt Tarihleri 20-23 Eylül 2021 
Yedek Kayıt Tarihleri 27-29 Eylül 2021 

 
 
D- BAŞVURU KOŞULLARI 
 

1. Mezuniyet Koşulu 
Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği/tanınırlığı kabul edilen yurt 
dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.  

 
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu 

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış 
olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır. 
 

3. Yabancı Dil Bilgisi 
Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM 
tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli 
puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır. 
 

4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu 
Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz. 
 
 
 



5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları 
a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından 

denkliği/tanınırlığı kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip 
olmalıdır. 

b) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan, ALES veya eşdeğer bir sınav 
sonuç belgesi aranmaz. 

c) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz. 
d) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek 

Türkçe bilgisinin C1 seviyesinde olduğunu gösterir belge almış olmalıdır. 
 
E- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
Adaylar başvurularını online yaparlar.  
 

a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesi fotokopisi.  
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki 
Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) 
düzenlenen denklik/tanınırlık belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 

b) Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans mezuniyet not belgesi. Yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk 
vatandaşlarının, mezuniyet not belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi 
zorunludur. 

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  (ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 5 yıldır.) 
d) YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. (YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınav sonucunun 

geçerlik süresi 5 yıldır.) 
 
 
F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi; ALES 
puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve sözlü ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Yazılı 
sınav ve sözlü sınavın beraber yapılması halinde, yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır ve 
sözlü sınava girmeye hak kazanamaz. Sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Yazılı ve 
sözlü sınavın beraber yapılması halinde iki sınavdan alınan notların ortalaması sınav notunu oluşturur. 
Bu çerçevede, adayların; 
 
a) ALES puanının %50’si, 
b) Lisans not ortalamasının %20’si, 
c) Sınav notunun %30’u, 
toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, kontenjanlara göre EYK 
tarafından yapılır. 
(6) ALES puanı istenmeyen lisansüstü programlarda lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat 
ve/veya yazılı sınav sonucunun %50’si toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara 
yerleştirilmeleri, kontenjanlara göre EYK tarafından yapılır. 
 

b) Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri sınav sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı 
sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir. 

 
 
 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1-Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Olanlar İçin; 

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı 
örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da 
mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik/tanınırlık belgesi ile birlikte 
ibraz edilmesi zorunludur. 



b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) 
belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı. 

d) YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı. 

e) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet) 

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

g) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge. 

2-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin; 

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı 
olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır. 

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi 

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 
adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen 
denklik/tanınırlık belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) 
belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 

e) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin C1 
seviyesinde olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi. 

f) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet) 

g) Yabancı uyruklu öğrenciler, 1. Eğitim lisansüstü programlarda dönemlik 1.750 Tl ücret öder.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


