
T.C.YALOVA ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ 

 

2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

Lisansüstü (Tezli Y.L., Tezsiz Y.L., Doktora) Programları İlan Metni 

 

DUYURU 

T.C. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü  

(Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) Programları İlanı 

 
2018–2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır: 

Enstitü 
Anabilim Dalı 

 
 

Lisansüstü 
Programın Adı 
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Kabul Edilecek 
Lisans Programları 

Diğer Şartlar 

Temel İslam 
Bilimleri 
 

Temel İslam 
Bilimleri Tezli 
Yüksek Lisans 

 

37 - - 

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programına ( İslam 
Hukuku, İslam Mezhepler Tarihi, Tefsir, Hadis, Arap Dili)  
başvurmak için; İlahiyat Fakültesi, İslâmî İlimler Fakültesi, 
İslâm ve Din Bilimleri, lisans mezunu olmak veya sosyal 
bilimler alanında 4 yıllık bir fakülteden mezun olmak veya 
sosyal bilimler alanında lisans denkliği olan bir diplomaya 
sahip olmak.  
 
Değerlendirme; Bilimsel değerlendirme sınavı iki kademede 
yapılacaktır. 

ALES : 60 
ALES Puan türü: EA-

SAY-SÖZ 
Yabancı dil: 40 

Lisans Mezuniyet Not 
Ortalaması: 2.40 

(4’lük sistemde) veya 
62,66 (100’lük 

sistemde) 
 
 

Temel İslam 
Bilimleri Doktora 

 
10 - - 

 
Temel İslam Bilimleri Doktora Programına(İslam Mezhepler 
Tarihi, Tefsir, Hadis, Arap Dili) başvurmak için şartlar; Temel 
İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda veya İslam Mezhepleri 
Tarihi, Tefsir, Hadis ve Arap Dili anabilim dallarından birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
 
Değerlendirme; Bilimsel değerlendirme sınavı iki kademede 
yapılacaktır. 

 
ALES : 65 

ALES Puan türü: EA-
SAY-SÖZ 

Yabancı Dil: 55 
Yüksek Lisans 

Mezuniyet Not 
Ortalaması: 2.75 

(4’lük sistemde) veya 
70.83 (100’lük 

sistemde) 
Lisans Mezuniyet Not 

Ortalaması: 2.40 
(4’lük sistemde) veya 

62,66 (100’lük 
sistemde 

Temel İslam 
Bilimleri 
(Arapça) 

Temel İslam 
Bilimleri 

(Arapça)Tezli 
Yüksek Lisans 

 

1 10  

Ed-Dirasatü’l-İslamiyye yüksek lisans programına (İslam 
Hukuku ve Tefsir)  başvurmak için; İlahiyat Fakültesi, İslâmî 
İlimler Fakültesi, Din Bilimleri, İslâm ve Din Bilimleri, 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği lisans 
mezunu olmak veya sosyal bilimler alanında 4 yıllık bir 
fakülteden mezun olmak veya sosyal bilimler alanında lisans 
denkliği olan bir diplomaya sahip olmak.  
Değerlendirme; Bilimsel değerlendirme sınavı iki kademede 
yapılacaktır. 

ALES : 60 
ALES Puan türü: EA-

SAY-SÖZ 
Yabancı dil: 40 

Lisans Mezuniyet Not 
Ortalaması: 2.40 

(4’lük sistemde) veya 
62.66 (100’lük 

sistemde) 
 

Temel İslam 
Bilimleri (Arapça) 

Doktora 
1 2  

Ed-Dirasatü'l-İslamiyye (İslam Araştırmaları) Doktora 
Programına başvurmak için şartlar; İslam Araştırmaları 
Anabilim Dalı'nda veya Tefsir Anabilim dallarından birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
Değerlendirme; Bilimsel değerlendirme sınavı iki kademede 
yapılacaktır. 
 

ALES : 65 
ALES Puan türü: EA-

SAY-SÖZ 
Yabancı Dil: 55 
Yüksek Lisans 

Mezuniyet Not 
Ortalaması: 2.75 

(4’lük sistemde) veya 
70.83 (100’lük 

sistemde) 
Lisans Mezuniyet Not 

Ortalaması: 2.40 
(4’lük sistemde) veya 

62,66 (100’lük 
sistemde 



Sosyal Hizmet 
Sosyal Hizmet 

II.Öğretim Tezli  
10 
10* 

1 1 

Bu programa başvurmak için en az 4 yıllık lisans eğitimi 
veren; Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık, Hemşirelik, Zihinsel Engelliler 
Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Sağlık Bilimleri, Sağlık Yönetimi, Felsefe, Okul 
Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Tarih, Sınıf Öğretmenliği, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler, Halk Sağlığı, Sosyal 
Antropoloji, İletişim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Uluslararası 
İlişkiler, İşletme, İktisat, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri bölümleri veya İlahiyat Fakültesi, Tıp 
Fakültesi, Polis Akademisi mezunu olmak gerekmektedir. 
Yatay Geçiş Kontenjanına başvurmak için adı geçen 
bölümlerden birinde yüksek lisans yapıyor olmak 
gerekmektedir. 
* Protokol çerçevesinde alınacak sayıdır. 

 
ALES(SÖZ-EA):  65 

 
Yabancı Dil: 40 

 
Lisans mezuniyet:  

2,5/4,00 
65/100 

 
 

Sosyal Hizmet 
Sosyal Hizmet 

Tezsiz Y.L. 
15 
15* 

- - 

Bu programa başvurmak için; en az 4 yıllık lisans eğitimi 
veren, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık, Hemşirelik, Zihinsel Engelliler 
Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Felsefe, Okul Öncesi 
Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Fen 
Bilgisi Öğretmenliği, Tarih, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Halkla İlişkiler, Halk Sağlığı, Sosyal Antropoloji, 
İletişim Bilimleri, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri veya İlahiyat 
Fakültesi, Polis Akademisi, İngiliz Dili ve Edebiyatı  mezunu 
olmak gerekmektedir. 
* Protokol çerçevesinde alınacak sayıdır.  

ALES(SÖZ-EA):   
 

Yabancı Dil:  
 
 

Yüksek Lisans 
mezuniyet: 
2,00/4,00 
53,33/100 

Çalışma 
Ekonomisi ve 
Endüstri 
İlişkileri 

Sosyal Politika 
Tezli Yüksek 
Lisans Programı 

10 3 - 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
İktisat Fakültesi; İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji 
Bölümleri, Harp Okulları veya Polis Akademilerinden mezun 
olmak.  

ALES puan türü:  
EA-SÖZ: 60 

Yabancı dil: 40 
Lisans mezuniyet 

notu: 2.08/4.00 veya 
55,20/100 

Çalışma 
Ekonomisi ve 
Endüstri 
İlişkileri 

İnsan Kaynakları 
ve Çalışma 
İlişkileri Tezli 
Yüksek Lisans 
Programı 

10 3 - 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
İktisat Fakültesi; İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji 
Bölümleri, Harp Okulları veya Polis Akademilerinden mezun 
olmak.  

ALES puan türü:  
EA-SÖZ 

ALES: 60 
Yabancı dil: 40 

Lisans mezuniyet 
notu: 2.08/4.00 veya 

55,20/100 

Çalışma 
Ekonomisi ve 
Endüstri 
İlişkileri 

Çalışma 
Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri 
Doktora 
Programı 

10 2 2 

1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, 
İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri, Endüstri İlişkileri ve 
İnsan Kaynakları tezli yüksek lisans programlarından mezun 
olmak.  
 
2. Bilimsel değerlendirme sınavı yazılı sınav ve mülakat olmak 
üzere iki kademede yapılacaktır.  
 
3. Adayların sınava gelirken 2 ayrı referans mektubunu 
yanlarında getirmeleri gerekir.  
 

ALES puan türü:  
EA-SÖZ 

ALES: 65 
Yabancı dil: 55 
Yüksek Lisans 

mezuniyet notu: 
2.80/4.00 veya 

72/100 
Lisans mezuniyet 

notu: 2.00/4.00 veya 
53.33/100 

 
 
 
 

 
İŞLETME 

 
 

 
Üretim Yönetimi 
 ve Pazarlama 
Tezli Yüksek 
Lisans  Programı 

 
15 5 2 

1-İşletme, İşletme Mühendisliği, Uluslararası Ticaret, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası 
Finansman, Uluslararası Lojistik, İktisat, Maliye, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, 
Konaklama İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat 
İşletmeciliği, Sağlık İşletmeciliği /Yönetimi, Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği, Muhasebe Eğitimi, Ticaret Eğitimi, Eğitim 
bilimleri yahut İstatistik bölümlerinden herhangi birinden 
mezun olmak. 
2-Burada sayılmayan eşdeğer dört yıllık bölümlerden mezun 
olan öğrenciler (EABD görüşü doğrultusunda) ilgili programa 
kabul edilir, ancak bilimsel hazırlık programına devam 
ederler. 
3-Yatay geçiş için başvuracak adayların üretim yönetimi ve 
pazarlama alanında yüksek lisans yapıyor olmak 

 

 
ALES(SÖZ-EA- 

SAY): 60 
Yabancı Dil: 40 

Lisans mezuniyeti 
2.08/4.00 veya 

55,20/100. 



 
 
 
 
 
 
 
 

İŞLETME 

 
 
 
 
 
Yönetim ve 
Organizasyon 
Tezli Yüksek 
Lisans Programı 

 
15 5 2 

1.İşletme, İşletme Mühendisliği, Uluslararası Ticaret, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası 
Finansman, Uluslararası Lojistik, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, Konaklama 
İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Sağlık 
İşletmeciliği /Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
bölümlerinden mezun olmak. 
2-Burada sayılmayan eşdeğer dört yıllık bölümlerden mezun 
olan öğrenciler (EABD görüşü doğrultusunda) ilgili programa 
kabul edilir, ancak bilimsel hazırlık programına devam 
ederler. 

3-Yatay geçiş için başvuracak adayların yönetim ve 
organizasyon alanında yüksek lisans yapıyor olmak 

ALES(SÖZ-EA- 
SAY): 60 

Yabancı Dil: 40 
Lisans mezuniyeti 

2.08/4.00 veya 
55,20/100. 

 

 

 

 

İŞLETME 

 

 

 

 

Muhasebe ve 
Finansman 
Tezli Yüksek 
Lisans 
Programı 

 
15 5 2 

1-İşletme, İşletme Mühendisliği, Uluslararası Ticaret, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası 
Finansman, Uluslararası Lojistik, İktisat, Maliye, Uluslararası 
İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri 
Mühendisliği, Konaklama İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, 
Seyahat İşletmeciliği, Sağlık İşletmeciliği/Yönetimi, Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği, Muhasebe Eğitimi, Ticaret Eğitimi vb. 
bölümlerin herhangi birinden mezun olmak. 
2-Eşdeğer bölüm mezunu olmayanların transkript ve varsa iş 
tecrübelerini belgeleyen öğrenciler (EABD görüşü 
doğrultusunda) ilgili programa kabul edilir, ancak bilimsel 
hazırlık programına devam ederler. 
3-Yatay geçiş için başvuracak adayların muhasebe ve 
finansman alanında yüksek lisans yapıyor olmak 

ALES(SÖZ-EA- SAY): 
60 

Yabancı Dil: 40 

Lisans mezuniyeti 
 

2.08/4.00 veya 
55,20/100. 

 

 
İŞLETME 

 

 

Sayısal 
Yöntemler Tezli 
Yüksek Lisans 

Programı 

 
15 5 2 

1-İşletme, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme Enformatiği, 
Uluslararası Ticaret, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Ekonometri, İktisat, İstatistik, Matematik, 
Turizm İşletmeciliği bölümlerinin herhangi birinden mezun 
olmak. 
2-Eşdeğer bölüm mezunu olmayanların transkript ve varsa iş 
tecrübelerini belgeleyen öğrenciler (EABD görüşü 
doğrultusunda) ilgili programa kabul edilir, ancak bilimsel 
hazırlık programına devam ederler. 
Yatay geçiş için başvuracak adayların sayısal yöntemler 
alanında yüksek lisans yapıyor olmak  

ALES(SÖZ-EA- SAY): 
60 

Yabancı Dil: 40 Lisans 
mezuniyeti 2.08/4.00 

veya 55,20/100. 
 

 
İŞLETME 

İşletme Tezsiz 
Yüksek Lisans 

15 
15* 

 

 

- 

 

 

- 

1-Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim ve öğretim yapan 
lisans programlarından birisinden mezun olmak. 
2-Mülakat yapılacaktır. 

* Protokol çerçevesinde alınacak sayıdır. 

Lisans mezuniyet 
notu: 2.08/4.00 
veya 55,20/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
İŞLETME 

 
 

 

 

 

İşletme 
Doktora 
Programı 

 
15 5 2 

1-İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman, Yönetim 
ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal 
Yöntemler, Örgütsel Davranış Bilim Dallarında veya 
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve 
İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Maliye, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Konaklama İşletmeciliği, 
Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Sağlık 
İşletmeciliği/Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Endüstri 
Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği alanlarının herhangi 
birinde yüksek lisans yapmış olmak. 
2-İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim 
Bilimleri yüksek lisans programlarından herhangi birinden 
veya İşletme alanı ile (EABD görüşü doğrultusunda) ilgili 
bulunacak bir yüksek lisans programından mezun olanlar 
programa kabul edilir ancak bilimsel hazırlık programına 
devam ederler. 
3-Yatay geçiş için başvuracak adayların işletme 
alanında doktora yapıyor olması gerekmektedir. 
4-Sınava gelirken adayların 1 nüsha yüksek lisans tezi ile 2 ayrı 
referans mektubunu yanında getirmeleri gerekir. 
 
 

ALES puan türü: EA-
SAY- SÖZ ALES: 70 

 
Yabancı dil: 55 

 
Yüksek Lisans 

mezuniyet notu: 
2.75/4.00 veya 

70.83/100 
 

Lisans mezuniyet 
notu: 2.00/4.00 veya 

53.33/100 



Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman Tezli 
Yüksek Lisans 
Programı 

10 4 2 

1. Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve 
Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Finansman,  
Uluslararası Lojistik, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İşletme  
Mühendisliği, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, Konaklama İşletmeciliği, 
Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Sağlık İşletmeciliği 
/ Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Muhasebe Eğitimi / 
Bölümü, Ticaret Eğitimi Bölümü, İstatistik, Ekonometri  
bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak. 
2. Bilimsel değerlendirme sınavı yazılı sınav ve mülakat olmak  
iki kademede yapılacaktır.  

ALES puan türü:  
EA- SÖZ 
ALES: 60 

Yabancı dil: 40 
Lisans mezuniyet 

notu: 2.08/4.00 veya 
55,20/100 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Bankacılık ve 
Finans Tezsiz 
Yüksek Lisans 
Programı 

15 
15* 

- - 
Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim ve öğretim yapan 
lisans programlarından birisinden mezun olmak.  
* Protokol çerçevesinde alınacak sayıdır. 

Lisans mezuniyet 
notu: 2.08/4.00 veya 

55,20/100 

İletişim 
Sanatları 

İletişim Sanatları 
Tezli Yüksek 
Lisans Programı 

20 2 10 
İletişim Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Fakültelerinden birinden mezunu olmak veya Sosyal Bilimler 
alanında dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak. 

ALES şartı yok 
Yabancı dil şartı yok 

Lisans mezuniyet 
notu: 2.08/4.00 veya 

55,2/100 

İletişim 
Sanatları 

İletişim Sanatları 
Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı 

25 
25* 

- 10 
YÖK tarafından tanınan 4 yıllık bir programdan mezun olmak. 
* Protokol çerçevesinde alınacak sayıdır. 

ALES şartı yok 
Yabancı dil şartı yok 

Lisans mezuniyet 
notu: 2/4.00 veya 

53,33/100 

Uluslararası 
İlişkiler 
 

Uluslararası 
İlişkiler 
Tezli Yüksek 
Lisans Programı 

10 5 - 

1. Bu programa başvurmak için en az 4 yıllık lisans eğitimi 
veren Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi , 
İktisat,Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olmak.  
 
2. Bilimsel değerlendirme sınavı yazılı sınav ve mülakat olmak 
üzere iki kademede yapılacaktır. 

ALES puan türü:  
EA- SÖZ 
ALES: 60 

Yabancı dil: 60 
Lisans mezuniyet 

notu: 2.50/4.00 veya 
65/100 

Uluslararası 
İlişkiler 
 

Uluslararası 
İlişkiler 
Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı 
 

10 
10* 

- - 

 Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim ve öğretim yapan 
lisans programlarından birisinden mezun olmak.  
* Protokol çerçevesinde alınacak sayıdır. 
 

Lisans mezuniyet 
notu: 2.00/4.00 veya 

53,33/100 

Özel 
Hukuk 

Özel Hukuk 
Tezli Yüksek 
Lisans Programı 

20 - - 

1. Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile öğretim yapan Hukuk 
Fakültelerinden mezun olmak gerekir. 
 
2. Bilimsel değerlendirme sınavı yazılı ve mülakat olmak 
üzere iki kademede yapılacaktır.  

ALES puan türü:  
EA- SÖZ 
ALES: 60 

Yabancı dil: 50 
Lisans mezuniyet 

notu: 2.08/4.00 veya 
55,20/100 

Özel 
Hukuk 

Özel Hukuk 
TezsizYüksek 
Lisans Programı 
 

15 
15* 

- - 

Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle öğretim yapan 
fakültelerinden birisinden mezun olmak gerekir. 
* Protokol çerçevesinde alınacak sayıdır. 
 

Lisans mezuniyet 
notu: 2.00/4.00 veya 

53,33/100 

 

BAŞVURU VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

 

1. Başvurular online olarak yapılacaktır. Ancak, yatay geçiş ve yabancı uyruklu öğrenci adayları ile özel öğrenci 

başvuruları şahsen ve gerekli evraklarla yapılacaktır.  

2. Adayların başvuru formlarında, lisansüstü bilimsel değerlendirme sınavını başararak kayıt yaptırmaları sırasında 
alınan belgelerde yer alan bilgilerden farklı beyanları olduğu görüldüğü takdirde; bu adaylar lisansüstü programa 
giriş için başarılı olup, kayıt hakkı kazanmış olsalar bile gerçeğe aykırı beyan vermeleri nedeniyle haklarını 
kaybetmiş sayılırlar.  

3. Sınavı kazanan öğrencilerin isimleri ve kesin kayıt çağrısı Enstitü internet sayfasında ve/veya Enstitüde ilan 
edilir. Asıl listeden veya kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sırasına 
göre belirlenen tarihler arasında kayıt alınabilir. Boş kalan kontenjan için yedek listeden başarı sırasına göre 
çağrılan adaylar,belirlenen süre içinde müracaat etmediğinde başvuru hakkını kaybeder.  

4. Yüksek lisans programlarında yabancı dil puanı başvuru şartı olarak belirlendiği takdirde Yabancı dil sınav notu 
(YDS) olmayan adayların, Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil kabul edilen (ÜDS, KPDS, YÖKDİL, TOEFL 
gibi) sınav puanları YÖK’ün belirlediği çevrim tablolarına göre belirlenerek değerlendirmeye alınır. 

5. Başvuran adayların mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) 4'lük sistemde ise 
YÖK'ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.  

6. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her program için istenen ALES puan türlerinden en yüksek olanı 
değerlendirmeye alınır. 



7. Tezli lisansüstü programa başvuran adayların başvuru başarı değerlendirme notunun birbirine eşit olması halinde, bu 
adayların önce ALES puanına bakılır. Başarı sıralamasında ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. ALES 
puanının da eşit olması halinde aynı şekilde sırasıyla mezuniyet notuna, eşitliği halinde bilimsel değerlendirme 
notuna, eşitliği halinde yabancı dil puanına bakılarak sıralama yapılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında başvuran 

adayların başvuru başarı değerlendirme notunun birbirine eşit olması halinde, öncelikle lisans mezuniyet notuna 
bakılır. Başarı sıralamasında mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Mezuniyet notunun da eşit olması 
halinde aynı şekilde, sırasıyla yabancı dil puanına, eşitliği halinde ALES puanına bakılarak sıralama yapılır. 

8. Yüksek Lisansa başvuran aday, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşımak şartıyla bir başvuru takviminde en 
çok tezli ve/ya tezsiz iki programa müracaat edebilir. Her ikisinde başarılı olsa da sadece birisine kayıt 
yaptırabilir. 

9. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için bilimsel değerlendirme sınavları ilgili EABD tarafından 
yapılacaktır. Tezsiz yüksek lisans programları için ilanda belirtilmişse bilimsel değerlendirme sınavı yapılabilir. 

 
 

10. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için gerekli başvuru şartlarını sağlayarak başvuruda bulunan 
adayların ilgili EABD tarafından yapılan Bilimsel Değerlendirme Sınavı’na katılmaları zorunludur. Belirlenen 
bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız kabul edilir. 

11. Başvuru ve Başvuruların değerlendirilmesinde Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 
ilgili mevzuat ve Uygulama Esasları’na göre işlem yapılır. 

12. TezsizyükseklisansprogramlarındaderslerEABDplanlamasınagörehaftaiçi17.00sonrasında yapılmakta olup 
cumartesi günleri de ders konabilmektedir. 

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adayların başvuru şartlarında yer alması halinde 
referans mektubu sunmaları gerekmektedir. Referans mektubu için standart bir şablon bulunmamakta olup, 
imzalı ve kapalı zarfta getirilmesi zorunludur. Adaylar referans mektuplarını, lisans öğrenimleri süresince en 
fazla ders aldıkları öğretim üyelerinden, bir işyerinde çalışanlar ise yöneticilerinden alabilirler. 

13. Adaylardan, başvuru şartlarında yer alması halinde, referans mektubu, neden yüksek lisans/doktora yapmak 

istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınav sonuçları vb.gibi belgeler istenebilir. Referans 
mektubu, niyet mektubu vb. ilanda istenen diğer belgeler bilimsel değerlendirme sınavında getirilecektir. 

14. TezsizYüksekLisansprogramlarınabaşarılıolarakkesinkayıtyaptıranöğrencisayısı 7 kişinin altında kalırsa o program 
açılmayacaktır. 

 
BAŞVURU BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

1. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında başarı sıralaması; lisans mezuniyet notunun %40’ı, ALES sınav notunun 
%50’si, YDS yabancı dil notunun veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen(ÜDS,KPDS ve 
TOEFL gibi)bir yabancı dil sınavı notunun %10'u dikkate alınarak belirlenir. Mülakat yapılması durumunda lisans 
mezuniyet notunun %20’si, keza mülakat notunun %20’si alınır.  

2. Tezli Yüksek Lisans programına giriş için başarı sıralaması; ALES sınav notunun %50’si, lisans mezuniyet 
notunun %20'si, YDS yabancı dil notunun veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
(ÜDS, KPDS, YÖKDİL ve TOEFL gibi) bir yabancı dil sınavı notunun %10'u ve Anabilim Dalı Başkanlığınca 
yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak belirlenir. Yabancı dil puanı 
uygulamayan programlar için ALES Sınav notunun 50’ si, lisans mezuniyet notunun %20'si,EABD/EASD 
Başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun % 30’u dikkate alınarak, ALES ve Yabancı dil 
gerekli olmayan EABD/EASD’ları için; bilimsel değerlendirme sınav notunun 50’si ve lisans mezuniyet not 
ortalamasının %50'si dikkate alınarak belirlenir. Başarı değerlendirme baraj notu 65'tir. Bilimsel değerlendirme 
sınavı, yazılı ve mülakat olmak üzere iki kademede yapılır. Başarılı sayılmak için her iki kademeden de 100 
üzerinden en az 60’ar puan almak zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar mülakata alınmaz. 

3. Doktora programı başvurularında başarı değerlendirmesi; ALES sınav notunun %50'si, Yüksek Lisans 
mezuniyet notunun %20'si, YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen (ÜDS, KPDS, 
YÖKDİL ve TOEFL gibi) bir yabancı dil sınavı notunun %10'u ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel 
değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak belirlenir. Başarı değerlendirme baraj notu 75'tir. 
Bilimsel değerlendirme sınavı, yazılı ve mülakat olmak üzere iki kademede yapılır. Başarılı sayılmak için her iki 
kademeden de 100 üzerinden en az 65’er puan almak zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar 
mülakata alınmaz. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü 

 

(1) Öğrenci,ilgili mevzuat ile belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür. 
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden veya kendi hükümetinden burslu olduğunu belgeleyerek tezli lisansüstü 
programlarda öğrenim görmek üzere enstitüye müracaat eden yabancı uyruklu adayların kabulünde kontenjan 
sayısı ile ne tür şartların uygulanacağı, EABD/EASD Başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.Bu öğrenciler 
katkı payı ödemekle yükümlü değildirler. 

(3) Yalova Üniversitesi’nin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, Yalova Üniversitesi bursuyla tezli lisansüstü 

programlarda öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adayların kabulünde kontenjan sayısı ile ne 
tür şartların uygulanacağı, EABD/EASD Başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Üniversite Senatosu onayı ile 
gerçekleşir. 

(4) Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarından ALES ya da eşdeğer sayılan GRE veya GMAT puanı şartı aranmaz. 
Başvuran adayların lisans yadayükseklisansnotortalamasıbaşvurduklarıprogramınşartlarınauygunolmalıdır. 

(5) Yüksek lisans veya doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan programın yürütüldüğü eğitim 
dilini bilmeleri şartı aranır. 

(6) Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda yabancı dil şartı aranmaz. Doktora 



programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan, anadili dışında ilgili EABD/EASD başkanlığının belirlediği 
dillerden herhangi birinden YDS’den en az 55 puan almış olmak ya da eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul 
edilen bir sınavdan(KPDS,TOEFL,CEFLE,ZDF vb.)bu puana muadil bir puan almış olmak şartı aranır. 

(7) Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları her yarıyıl için, başvuru takviminde belirlenen süre içerisinde alınır. Kayıtlar 

her yıl Enstitü Akademik Takvimi’nde belirlenen kayıt süresi içerisinde diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. 
Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde Enstitü’ye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında 
sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli  evraklar: 

a) Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (tercüme edilmiş)  

b) Denklik Belgesi 
c) Not Döküm Belgesi (Transkript) (tercüme edilmiş)  
ç)     Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizeli Pasaport Örneği 
d) Yabancı Dil Puanı (Doktora Programları adayları çin) 
e) Türkçe yeterlik belgesi(varsa) 

(8) Kayıtları alınan adayların, Türkçe yeterlik belgeleri yoksa, ilgili EABD/EASD Başkanlığı tarafından lisansüstü 

programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe ve bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Türkçe 
açısından yetersiz olmaları durumunda EABD/EASD başkanlığının enstitüye bildirdiği görüş doğrultusunda EYK 
kararı ile herhangi bir “TÖMER”e gönderilirler. TÖMER’e gönderilen öğrenci bir yıl izinli sayılır. Türkçe eğitim veren 
lise veya herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu öğrencilerin Türkçe düzeyi yeterli kabul edilir. 

(9) Kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili EABD/EASD başkanlığınca lisansüstü programı yürütebilecekleri 
düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Bilimsel açıdan yetersiz olmaları durumunda 
EABD/EASD başkanlığının enstitüye bildirdiği görüş doğrultusunda EYK kararı ile “Bilimsel Hazırlık Programı”na 
alınırlar. Bilimsel Hazırlık programı uygulamalarında, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
Uygulama Esasları’nın6. Maddesi geçerlidir. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olan öğrenciler lisansüstü 
programdan ders almaya başlar. 

 
(10) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim öğretim ile ilgili konularda Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve Uygulama Esasları hükümlerine göre işlem görürler. 
(11) Hükümet bursu ile başvuran adaylar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın görüşü ve Enstitü 
Yönetim Kurulu’nun kararı ile uygun programa yerleştirilir. 

 
 

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü 
 

(1) YataygeçişbaşvurularıAkademikTakvimdebelirtilenkayıtsüresindenenazonbeşgünönceolmalıdır. 

(2) Yalova Üniversitesi içerisindeki başka bir EABD/EASD’da veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer 
eğitim veren lisansüstü programında; en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve genel not ortalaması Yüksek Lisans 
ve Doktora için en az 3.00 olan öğrenciler, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim 
Kurulu kararı ile Yalova Üniversitesi’nde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen 
şartlarla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler: 

a) Öğrencinin başarısız olduğu bir dersinin(devamsızlık sebebide dâhil)bulunmaması(Kaydolduğu tüm dersleri 
başarmış olması) 
b) Disiplin cezası almamış olması 
c) Tezli Yüksek lisans programları için, 2. maddede tezli yüksek lisans programları için öngörülen ALES ve yabancı 

dil şartını taşıması, tezsiz yüksek lisans programları için, 2. maddede tezsiz yüksek lisans programları için 
öngörülen lisans mezuniyet not ortalaması şartını taşıması, 
ç) Doktora/Sanatta Yeterlik programları için, 2. maddede doktora programları için öngörülen ALES ve yabancı dil 
şartını taşıması gerekir. 
d) En az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrencinin yatay geçiş başvurusu, geçiş yapmak istediği Enstitü Anabilim 

Dalı/Enstitü Anasanat Dalı’nınuygungörüşüveEnstitüYönetimKurulu’nunonayıilekabuledilebilir. Tezli ve tezsiz 
yüksek lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu en geç iki yarıyıl sonunda yapılır.  
(3) Yurtdışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden T.C. uyruklu olanların bir üst (2.) 
bentte öngörülen şartları taşıması gerekir. 

(4) Yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde ALES puan şartı ya da 
yabancı dil şartı aranmaz. Doktora programına yatay geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde ALES 
puan şartı aranmaz, programın yürütüldüğü eğitim dilini bilmeleri şartı aranır. Bunun ne seviyede olacağına 
EABD/EASD Başkanlığı karar verir. Bu öğrencilerin 2. maddede belirtilen doktora programına başvurmak için, 
anadili dışında doktora programları başvurularında öngörülen YDS yabancı dil puanını ya da Yükseköğretim 
Kurulu’nca eşdeğer kabul edilen sınavlardan birinden muadil bir puan almaları şartını sağlamaları gerekir. Ancak, 
bulundukları yükseköğretim kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden veya kendi hükümetinden burslu 
olarak ya da bulundukları yurtiçindeki yükseköğretim kurumunun yönetmelik ve Uygulama Esasları’na göre, 
yabancı dili Türkçe kabul edilerek, Türkçe bildiklerini belgelendirmek suretiyle doktora programlarına başlamış 
olup, enstitümüze yatay geçiş başvurusu yapan yabancı uyruklu öğrencilerden YDS yabancı dil puanı şartı 
aranmaz. Bu öğrenciler Türkçe bildiklerini belgelendirmeleri halinde doktora yeterlik sınavına girebilirler. 
(5) Başvuru için gerekli evraklar: 
1) Transkript (YüksekLisansiçinLisans,Doktora/SanattaYeterlikiçinLisansveYüksekLisans), 

2) Dersplanı,ders içerikleri ve kredileri(onaylıolmalıdır), 
3) Kayıt olduğu tarihten itibaren kullandığı süreleri gösterir belge, 
4) Disiplin cezası almadığına dair belge. 
5) Son bir ay içinde alınmış öğrenci belgesi(yurtdışındaki üniversiteden alınmışsa,tasdikli tercümesi) 

6) Diploma veya mezuniyet belgesi, yurtdışında bulunan üniversitelerden alınmış ise,denklik belgesi ile tercüme 
edilmiş tasdikli sureti 



7) ALES Belgesi(Yabancıuyrukluöğrencilerdevetezsizyükseklisansöğrencilerindearanmaz). 
8) Yabancı Dil Belgesi (Yüksek lisans için yabancı dil şartı arandığı takdirde istenir. Yabancı uyruklu yüksek 

lisans öğrencileri için istenmez). 
9) Türkçe yeterlilik belgesi(yabancı uyruklu öğrenciler için). 
10) Pasaport veya öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği(yabancı uyruklu öğrenciler için). 

(6) İster yurt içi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan, ister Yalova Üniversitesi Enstitüleri 
içinde Uzaktan Eğitim Programları ile Tezli programlar arasında yatay geçiş yapılamaz. Tezsiz yüksek lisans 
programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek 
kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan 
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. 
(7) Yalova Üniversitesi fakültelerinde Araştırma Görevlisi kadrosuna veya Yüksek Öğretim Kanunu’nun 50/d 
Maddesi’ne göre enstitü araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören 
öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka herhangi bir şart 
ve "yataygeçiş" şartları aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar. 
(8) Bulundukları Anabilim/Anasanat Dalı’nda Lisansüstü programı olmadığı için bir başka üniversitede öğrenim 
gören Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları Anabilim/Anasanat Dalı’nda Lisansüstü Program 
açılması durumunda, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı’nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka 
herhangi bir şart ve "yatay geçiş" şartları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir. 
(9) Yatay geçiş kontenjanları, EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. 

(10) Başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki “Not Dökümü” (ağırlıklı genel not ortalaması) esas 
alınarak yapılır. Ayrıca öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve 
muafiyetler EABD Başkanlığı tarafından belirlenir ve EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş için programda 
alması gereken, muaf olmadığı dersler bulunduğu takdirde, öğrenci ders kredisini tamamlamak zorundadır. 
(11) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrenci, kabul edildiği yarıyılın katkı payını veya öğrenim ücretini 
ödeyerek, yatay geçiş ve kayıt işlemini tamamlar. 
(12) Yatay geçiş işlemleri tamamlanan öğrenciye EABD’nın teklifi ve EYK kararı ile fazladan ders verilebilir. Ancak, 

Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara fazladan ders verilmez. 

 

 

 
 
Özel Öğrenci Kabulü 
 

(1) Özel öğrenci, enstitülerce belirlenen şartlarda bazı dersleri almalarına izin verilen, çoğunlukla ALES puanı şartını 
sağlayamadığından başvurduğu programa kayıt yaptıramayan öğrencidir.Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için; 
a) Yüksek Lisans Programı için, ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen Lisans; Doktora Programı için, ilgili 

EABD/EASD tarafından uygun görülen Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesine sahip olmak, b) Alacağı kredi karşılığında 
belirlenen öğrenim ücretini veya öğrenci katkı payını ödemiş olmak gerekir. 
(2) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrenci kimliği alma, 
askerlik görevini tehir etme vb. gibi öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler açılan derslerden seçmek 
kaydıyla bir yarıyılda en fazla 12 (on iki) AKTS derse kayıt yaptırabilirler. 
(3) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı 

ve diğer esaslar lisansüstü programlarının ilkelerine tâbidir. 
(4) Bir programa kabul edilebilecek en fazla özel öğrenci sayısı, o yarıyıl ilgili program için ilan edilen kontenjanın 
%25’i ile sınırlıdır. Ancak, EABD/EASD ve/veya EYK özel öğrenci başvurularını kabul etmeyebilir veya yapılan 
başvuruları değerlendirmeyebilir ya da değerlendirerekgereklişartlarsağlansadayapılanbaşvurularıreddedebilir. 

a) Özel Öğrenci başvuruları; ilgili yarıyıl için başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır. Başarı sıralamasında 
ALES puanının %50’si ile mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak hesaplanır. ALES puanı olmayanların ALES 
puanı 0 (sıfır) olarak hesaplamaya dahil edilir. Özel öğrenci;ancak enstitüde açılan dersler arasından ders seçebilir. 
b) Özel öğrencilik EYK kararı ile kesinlik kazanır. 

c) Özel öğrenciler, daha sonra devam ettikleri lisansüstü programın öğrencisi olmaları durumunda, son üç yıl içinde 

başardıkları lisansüstü dersleri EYK kararı ile ilgili yarıyılların kredisine saydırabilir. 
ç) Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel 
öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları 
gösteren bir belge verilebilir. 

d) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde;o ders için ödedikleri tutar,iade edilmez. 

 

Özel Koşullu Öğrenci Kabulü 
 

1- Özel koşullu öğrenci, engelli öğrenci, gazi öğrenci ve 1. derece şehit yakını olan öğrencidir. 

2- Özel koşullu öğrenci kontenjanı sadece Tezli Yüksek Lisans Programı için ilgili EABD teklifi ve EYK kararı ile açılır 
ve her yarıyıl her bir program için “bir” öğrenci ile sınırlıdır. 
a) Özel koşullu öğrenci başvuruları, her yarıyıl için başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır. Söz konusu 

adayların,başvurdukları programın öngördüğü asgari koşullara sahip olmaları halinde özel koşullu öğrenci adayları 
kendi aralarında    değerlendirilir. 
b) Özel koşullu öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesinde Enstitümüz Uygulama Esasları Yönergesi’nin 8. Maddesi 

hükümleri uygulanır. 
c) Özel koşullu öğrenci adaylarının, “Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik’in 3. 
Maddesi uyarınca çalışmagüçlerininenaz%40’ındanyoksunolduklarınıbaşvurularısırasındaSağlıkKurulu Raporu ile 
belgelendirmeleri gerekir. 

ç) Özel koşullu öğrenci adaylarından, gazi olanların gazi olduklarını ve şehit yakını olanların 1. derece şehit yakını 



olduklarını başvuru sırasında belgelendirmeleri gerekir. 

 
Bilimsel Hazırlık Programı 
 

(1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla 

EABD/EASD tarafından önerilerek, EYK onayı ile Bilimsel Hazırlık Programı açılabilir: 
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, 

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan 
yüksek lisans programı adayları, 
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından almış olan doktora adayları, 
ç) Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar, 
d) Bilimsel yeterliğe sahip olmadığına kanaat getirilen yabancı uyruklu öğrenciler.  

(2) Bilimsel hazırlık programına Enstitümüz Uygulama Esasları Yönergesi’nin 6. Maddesi hükümlerine göre öğrenci kabul 
edilir. 

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 

1. Lisansüstü Kayıt Formu,(Enstitü’den veya enstitü internet sayfasından temin edilebilir), 

2. İki (2) adet mevzuata uygun vesikalık fotoğraf, 
3. Son beş yılda alınmış geçerli ALES Sonuç Belgesi, 
4. Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi, 
5. Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi, 

6. Yabancı Dil Sınavı (YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya YÖK’ün eşdeğer saydığı) Sonuç Belgesi, 
7. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanının (kimlik) fotokopisi, 
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı, 

9. Tezsiz Yüksek Lisans programları için öğrenci katkı payı ve öğrenim giderlerinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

 
1. Tezli Yüksek Lisans programları 3, Tezsiz Yüksek Lisans programları 7 kişiden az öğrenciyle açılmaz. 
2. ALES geçerlilik süresi 5 yıldır. 

3. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti toplam 5.000(beşbin)-TL olup iki eşit taksit halinde dönem başlarında 
kayıt öncesinde ödeme yapılmalıdır.  

4. Özel öğrenci statüsü, ilan edilen kontenjanın %25’yle sınırlı olup Enstitü Yönetim Kurulu, Anabilim Dalı 
Başkanlığı’na yapılan başvuruları şartlar sağlanmış olsa bile reddedebilir. 

5. Başvuru kriterlerini sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunan, sisteme eksik ya da yanlış bilgi veya evrak 
yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyeceği gibi haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

 

 

2018-2019 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ 

BAŞVURU 
TAKVİMİ 

TARİH AÇIKLAMA 

İlana 
Çıkılması ve 
Başvuru 

Tarihleri 

07–18 
Ocak  
2019 

www.yalova.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu 
adresinde 7 Ocak’ta yayımlanan online başvuru 
formu 18 Ocak Cuma günü saat 23:59’a kadar 
açık kalacaktır. 

 
Bilimsel 
Değerlendirme 
Sınavı 

24-25 Ocak 
2019 

 
Sınavlar ilgili fakültelerde yapılmaktadır. (Yatay geçiş ve yabancı 
uyruklu öğrenciler hariç).  
Ayrıntılı bilimsel değerlendirme sınav bilgilisi web sitemizde ilan 
edilecektir. 

Kazananların 
İlanı 

30 Ocak 
2019 

www.yalova.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu 
adresinde saat 17:00’deyayınlanacaktır. 

 
Kesin Kayıt 
Tarihleri 

04-08 Şubat 
2019 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Merkez Yerleşke, Çınarcık Yolu Üzeri 2. Km. B Blok  
77200 YALOVA  
adresinde yapılacaktır. 

http://www.yalova.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu
http://www.yalova.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu


 
Yedek Kayıt 
Tarihleri 

11-15 

Şubat 
2019 

Yedek olarak kazanıp kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler  
11 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te SBE web sitesinden 
ilan edilecektir. 

Bahar Yarıyılı 
Ders Başlangıcı 

11 Şubat 
2019 

Dersler ilgili fakültelerde yapılmaktadır.  
Ayrıntılı ders programları web sitemizde ilan dilecektir. 

 

Adres: 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü:Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 

ÇınarcıkYoluÜzeri2.Km.77200YALOVA 

Tel: 0 (226) 815 5711 - 12 

E-posta: sbeyalova@gmail.com 

İnternet Adresi: www.yalova.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu 

 

 

mailto:sbeyalova@gmail.com.tr
http://www.yalova.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu

