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A. B A Ş V U R U L A R D A   A R A N A C A K   Ş A R T L A R 

  
* İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri ve Sosyal Politika Yüksek Lisans 
Programlarına başvurmak için;  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Siyasal Bilgiler (Bilimler) Fakültesi, 
İşletme Fakültesi, 
İktisat Fakültesi, 

Hukuk Fakültesi,  
Tıp Fakültesi, 
Polis Akademisi,  
Harp Okulları, 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü, 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Çevre 
Mühendisliği Bölümleri,   
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri,  
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği Bölümleri 

fakülte ve bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. 
 
 

** Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programına başvurmak için;  
Sosyal Hizmet, 
Sosyoloji,  
Psikoloji, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 
Hemşirelik,  
Çocuk Gelişimi,  
Ebelik, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 
Sağlık Yönetimi, 
Felsefe,  
Halkla İlişkiler, 
İletişim Bilimleri, 
İktisat, 

İşletme, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, 
Ev Ekonomisi,  
Kamu Yönetimi,  
Sınıf Öğretmenliği, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği, 
Okul Öncesi Öğretmenliği,  
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği,  
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 
İlahiyat Fakültesi,  
Tarih 

fakülte ve bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 

T.C.  
Uyruklu 

Yabancı 
Uyruklu 

Yatay 
Geçiş 

ALES PUANI 
TÜRÜ 

1 
  

İnsan Kaynakları ve Çalışma 
İlişkileri Yüksek Lisans Programı * 

10 
 
5 

 
- SÖZ./ SAY./ 

E.A. 

2 
Sosyal Politika  
Yüksek Lisans Programı * 

10 - - SÖZ./ SAY./ 
E.A. 

3 
Sosyal Hizmet  
Yüksek Lisans Programı ** 

15 5 - SÖZ./ E.A. 

4 
Uluslararası İlişkiler  
Yüksek Lisans Programı *** 

20 5 - SÖZ./ E.A. 

5 
Kamu Hukuku 
Yüksek Lisans Programı **** 

30 - - SÖZ./ E.A. 

6 
Temel İslam Bilimleri  
Yüksek Lisans Programı ***** 

24 6 4 SÖZ./ E.A. 
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*** Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başvurmak için; 

 
Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ekonomik İlişkiler, 
Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği, 
Uluslararası ilişkiler ve Avrupa 
Çalışmaları,  
Uluslararası Ticaret, 
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi,  
Kamu Yönetimi, 
Tarih, 

 
Sosyoloji, 
İktisat, 
İşletme, 
Hukuk, 
Polis Akademisi, 
Harp Akademisi, 
Edebiyat/ Fen-Edebiyat 
Fakültelerinin Yabancı Diller ile ilgili 
bölümleri

 
fakülte ve bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. 
 
Not 1: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan 
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa 
Birliği, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Uluslararası Ticaret, Küresel 
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset 
Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih bölümleri dışında yukarıda sayılan programlardan 
gelerek yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler Bilimsel Hazırlık 
Programına tabi tutulurlar.  

 
 
**** Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına başvurmak için;  
 

Hukuk Fakültesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, 
Siyasal Bilimler Fakültesi 

lisans mezunu olmak. 
 

 
***** Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programına başvurmak için;  

İlahiyat Fakültesi,  
İslami İlimler Fakültesi,  
Din Bilimleri,  
İslam ve Din Bilimleri,  
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği  

bölümlerinden lisans mezunu olmak veya;   
 
Yukarıdaki yüksek öğretim okulları dışında kalan ve yurt içinde veya yurt dışında 
dört yıllık bir fakültede lisans eğitimini tamamlamış olmak gerekir.  
 
Not 2: Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı yatay geçiş 
kontenjanına başvurabilmek için;  
Yüksek lisansını Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda ya da Arap Dili ve Belagati, 
Kelâm, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, İslam Mezhepleri Tarihi ve Kur’an-ı 
Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dallarından birinde yapıyor olmak gerekir.  
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SOSYAL HİZMET DOKTORA  PROGRAMI 
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 

 
T.C.  

Uyruklu 
Yabancı  
Uyruklu 

Yatay  
Geçiş 

ALES 
PUANI  

Sosyal Hizmet alanında 
Lisans veya Yüksek 

Lisans mezunu olanlar 

SH dışında aşağıda 
yazılı diğer alanlardan 

mezun olanlar 

Sosyal Hizmet alanında 
Lisans veya Yüksek 

Lisans mezunu olanlar 

Doktora 
yapmakta 

olanlar 

TÜRÜ 

 
4 

 
4 

 
1 

 
2 

 
SÖZ./  
EA. 

 
Not 3: Sosyal Hizmet Doktora Programına başvurmak için;   
Sosyal Hizmet,  Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Hemşirelik, 
Zihin Engelliler Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Ebelik, FTR, Sağlık Yönetimi,  Okul 
Öncesi Öğretmenliği, İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 
Tarih, Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri, Kamu Yönetimi, İşletme ve İktisat 
Bölümlerinden lisans mezunu olup, yine adı geçen programlardan birinde 
Yüksek Lisansını bitirmiş olmak.  

 
Not 4: Sosyal Hizmet Doktora Programına yatay geçiş kontenjanına 
başvurmak için;  
Sosyal Hizmet,  Sosyoloji,  Psikoloji,  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 
Hemşirelik, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Ebelik, FTR, Sağlık 
Yönetimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği, Tarih, Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri, Kamu Yönetimi, İşletme ve 
İktisat Bölümlerinden lisans mezunu olup, doktoralarını yine adı geçen 
programlardan birinde yapıyor olmak.  
 
Not 5: Sosyal Hizmet Lisans veya Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programlarından 
mezun olanlar doğrudan doktora derslerine başlarken;  
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerinin her ikisini de Sosyal Hizmet dışı bölümlerde 
tamamlamış olanlar Doktora Bilimsel Hazırlık Programına alınacaklardır. 
 

 
 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ DOKTORA  PROGRAMI 
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 

 
T.C.  

Uyruklu 
Yabancı 
Uyruklu 

Yatay  
Geçiş 

ALES 
PUANI 

İlahiyat alanında 
Yüksek Lisans mezunu 

olanlar 

İlahiyat dışında diğer 
alanlardan YL 

mezunu olanlar 

Yüksek Lisans 
mezunu olanlar 

Doktora 
yapmakta 

olanlar 

TÜRÜ 

 
16 

 
2 

 
4 

 
4 

 
SÖZ./  
EA. 

 
 
Not 6: Temel İslam Bilimleri Doktora Programına yatay geçiş kontenjanına 
başvurmak için;  
Doktoralarını Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda ya da Arap Dili ve Belagati, 
Kelâm, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 
ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dallarından birinde yapıyor olmaları gerekir.  
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B.   A  Ç  I  K  L  A  M  A  L  A  R 
 

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 da gerçeğe aykırı beyan vermeleri 
nedeniyle bu haklarını kaybetmiş sayılırlar. 

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

4. Yüksek Lisans başvuruları için, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan puanı olanlar, 03 
Eylül 2012 Pazartesi günü saat 13:00’te yapılacak yabancı dil sınavından 
muaftırlar. Bu sınavlardan puanı olmayanlar, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller 
Bölümü’nce yapılacak yabancı dil sınavına girebilirler.  

5. Yabancı dil sınav notu ÜDS olmayan adayların, Üniversitelerarası Kurul 
tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL, IELTS gibi) sınav puanları YÖK’ün 
belirlediği çevrim tablolarına göre belirlenerek değerlendirmeye alınır.  

6. ALES ve Bilimsel Değerlendirme sonuçları doğrusal orantı ile 4'lü sisteme çevrilir. 
Mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) 100'lük 
sistemde ise YÖK'ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak 
değerlendirmeye alınır.  

7. Program için istenen ALES puanlarından en yüksek olanı değerlendirmeye alınır. 
8. Lisansüstü programa başvuran adayların başvuru başarı puanının 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 bakılarak sıralama yapılır.  

9. Adaylar ayrı ayrı işlem yapmak şartıyla en fazla 2 programa başvurabilir. 
Birden fazla programa başvuru yapan ve kazanan adaylar sadece 1 programa 
kesin kayıt yaptırabilir. 

10. Adaylar bilimsel değerlendirme sınavına katılmak zorunda olup ilan edilen 
tarihte bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan adayların başvuruları 
geçersiz sayılır. 

11. Yüksek Lisans ve Doktora Programları için bilimsel değerlendirme sınavları 
mülakat şeklinde uygulanacaktır. Temel İslam Bilimleri EABD’ında ise, bilimsel 
değerlendirme sınavları, Arapça soruların da sorulacağı yazılı sınav ve mülakat 
şeklinde yapılacaktır.  

12. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için katkı payları/ öğrenim 
ücretleri miktarları ve ödeme şekliyle ilgili açıklamalar, 10 Eylül 2012 Pazartesi 
günü saat 17:00’de Enstitü internet sitesinden duyurulacaktır.  
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C.  B A Ş V U R U   V E   K A B U L   Ş A R T L A R I 
 
I. YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN ADAYLARIN;  
 
(a) Enstitü Anabilim Dalı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca 
kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları,  
(b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu 
programın puan türünde, son üç yıl içinde, en az 55 puan almış olması gerekir.  
(c) Lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden yüksek lisans 
başvuruları için en az 55,20; 4’lük sistemde en az 2,08 ve eşdeğer olmalıdır.  
(ç) Enstitümüz internet sitesinde yayınlanan elektronik başvuru formunu noksansız 
ve doğru şekilde doldurup süresi içinde sisteme kaydetmiş olmak. Yanlış ve noksan 
bilgilerin yer aldığı formlar değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru geçersiz 
sayılacaktır.  
(d) Yukarıdaki “a, b, c, ç” bentlerindeki şartları sağlayarak başvuruda bulunan 
adayların, bilimsel değerlendirme sınavına gelirken 1 adet vesikalık fotoğraf ve 
online başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı ve T.C. kimlik numaralı, geçerli kimlik 
belgesi (nüfus cüzdanı) getirmeleri zorunlu olup, getirmeyenler bilimsel 
değerlendirme sınavına alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.  
(e) Yukarıdaki “a, b, c, ç” bentlerindeki şartları sağlayarak başvuruda bulunan 
adayların ilgili EABD tarafından yapılan Bilimsel Değerlendirme Sınavı’na katılmaları 
zorunludur. Belirlenen bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız 
kabul edilir. 
(f) ÜDS veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil puanına sahip olmayan, yabancı dil 
puanını belgeleyemeyen adaylar, Yalova Üniversitesi tarafından yapılacak yabancı 
dil sınavına katılabilirler. Bu adayların, Yalova Üniversitesi tarafından yapılan 
yabancı dil sınavı puanları değerlendirmeye alınır, bu sınava da katılmadıkları 
takdirde yabancı dil puanları sıfır kabul edilir.   
(g) Yüksek Lisans programına giriş için başarı sıralaması; ALES sınav notunun 
%50’si, lisans mezuniyet notunun  %20'si, ÜDS Yabancı Dil Sınavı notunun veya 
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS 
gibi) bir Yabancı Dil Sınavı notunun %10'u ve Anabilim Dalı Başkanlığınca yapılan 
bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak saptanır. Başarı 
değerlendirme notu 60'dır. 
(h) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu 
100 tam puan üzerinden 60'ın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.  
 
II. DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN ADAYLARIN; 
 
(a) Enstitü Anabilim Dalı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca 
kabul edilen bir Yüksek Lisans diplomasına,   
(b) ALES Sınavı’ndan başvurduğu program türünde, son üç yılda alınmış en az 60 
puana sahip olması gerekir. 
(c) ÜDS Yabancı Dil Sınavı notunun en az 60 puan olması veya Üniversitelerarası 
Kurul tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS gibi) bir yabancı dil 
sınavından en az bu puana eşdeğer puana sahip olması gerekir.  
(ç) Enstitümüz internet sitesinde yayınlanan elektronik başvuru formunu noksansız 
ve doğru şekilde doldurup süresi içinde sisteme kaydetmiş olmak. Yanlış ve noksan 
bilgilerin yer aldığı formlar değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru geçersiz 
sayılacaktır.  
(d) Yukarıdaki “a, b, c, ç” bentlerindeki şartları sağlayarak başvuruda bulunan 
adayların, bilimsel değerlendirme sınavına gelirken; 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf 
ve online başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı ve T.C. kimlik numaralı, geçerli 
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kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) getirmeleri zorunlu olup, getirmeyenler bilimsel 
değerlendirme sınavına alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.  
(e) Yukarıdaki “a, b, c, ç” bendlerindeki şartları sağlayarak başvuruda bulunan 
adayların ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavına katılmaları 
zorunludur. Belirlenen bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız 
kabul edilir. 
(f) Doktora programının başarı değerlendirmesi; ALES sınav notunun %50'si, 
Yüksek Lisans mezuniyet notunun %20'si, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS gibi) bir Yabancı Dil Sınavı 
notunun %10'u ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel değerlendirme sınav 
notunun %20'si dikkate alınarak saptanır. Başarı notu 75'dir. 
(g) Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu 100 tam 
puan üzerinden 75'in altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.   
 
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için, kesin kayıt esnasında tasdikli 
sureti verilmesi gerekli evraklar;  
1. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Yüksek lisans için lisans, 

Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi),   
2. Mezun olduğu tüm Yüksek Öğrenim kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları 

gösterir belgenin (transkript) noter onaylı sureti,  
3. ÜDS veya eşdeğer yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Doktora Programları için 

zorunlu, Yüksek Lisans Programları için tercihli), (Enstitü onaylı),  
4. Son üç yılda alınmış Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) 

sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans programları için başvurduğu programın puan 
türünde en az 55, Doktora için en az 60 puan), (Enstitü onaylı),   

5. Tam doldurulmuş başvuru formu, (Enstitü onaylı),   
6. Nüfus cüzdanı sureti (T.C. kimlik numaralı), (Enstitü onaylı), 
7. Öğrenci katkı payının (öğrenim ücretinin) yatırıldığını gösterir belgenin aslı, 
8. Lisansüstü eğitim yapmasında askerlik yönünden sakınca bulunmadığını gösterir 

belgenin aslı (erkek öğrenciler için),   
9. 5 adet vesikalık fotoğraf (arkasına adı, soyadı ve doğum tarihi yazılmalı). 
 
(ğ) Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 
kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından Enstitüde ya da üniversitenin veya 
enstitünün web sayfasında ilan edilir.  
(h) Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilanda belirtilen tarihlerde yapılır. 
Adaylar, öğrenim ücretini/ katkı payını yatırarak, kayıt için gerekli belgeleri süresi 
içinde Enstitüye elden vermek suretiyle kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde 
kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar, 
mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt işlemini 
tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında 
ders kaydını yapmak zorundadır. 
 
III. YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI: 
 
1) Yalova Üniversitesi içerisindeki başka bir EABD’da veya başka bir yükseköğretim 
kurumunun lisansüstü programında; en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan ve 
Yüksek Lisans ve Doktora için en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olan 
öğrenciler, Yalova Üniversitesi’nde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarına aşağıda belirtilen şartlarla yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler: 
 

a) Öğrencinin başarısız dersinin (devamsızlık sebebi de dâhil) bulunmaması,  
b) Geçiş yapmak istediği Enstitü Anabilim Dalı’nın uygun görüşü ve Enstitü 
Yönetim Kurulu’nun onayı,    
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c) Disiplin cezası almamış olması, 
ç) Yüksek Lisans programları için, ilgili EABD’nca kabul edilen ALES puan türünde 
en az 55 puana sahip olması, 
d) Doktora programları için, ilgili doktora programı için öngörülen ALES puan 
türünde en az 60 puana sahip olması ve ÜDS Yabancı Dil Sınav notunun en az 60 
puan olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL 
ve IELTS gibi) bir yabancı dil sınavından en az bu puana eşdeğer puana sahip 
olması gerekir. 
e) En az bir yarıyıl, en çok üç yarıyılı başarıyla tamamlamış ve tez aşamasında 
olmayan öğrencinin yatay geçiş başvurusu kabul edilebilir,   

 
2) Yurtdışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden T.C. 
uyruklu olanların bir üst bentte öngörülen şartları taşıması gerekir. 
3) Yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu 
öğrencilerde ALES puan şartı, yabancı dil şartı aranmaz. Doktora programına yatay 
geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde ALES puan şartı aranmaz. Ancak 
bu öğrencilerin doktora programına başvurmak için, anadili dışında doktora 
programları başvurularında öngörülen ÜDS’den en az 60 puan veya eşdeğer KPDS 
yabancı dil puanını ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen 
sınavlardan birinden muadil bir puan almaları şartını sağlamaları gerekir.     
4) Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:  

a) Transkript (Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans), 
b) Kayıt olduğu tarihten itibaren kullandığı süreleri gösterir belge,   
c) Disiplin cezası almadığına dair belge.   
d) Öğrenci belgesi (yurtdışındaki üniversiteden alınmışsa, tasdikli tercümesi)  
e) Diploma veya mezuniyet belgesi, yurtdışında bulunan üniversitelerden 

alınmış ise, denklik belgesi ile tercüme edilmiş tasdikli sureti 
f) Son üç yılda alınmış ALES Belgesi (Yabancı uyruklu öğrencilerde aranmaz) 
g) Yabancı Dil Belgesi (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencileri hariç) 
h) Türkçe yeterlilik belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için) 
i) Pasaport veya öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı 

uyruklu öğrenciler için) 
 
5) İster yurt içi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan, ister 
Yalova Üniversitesi Enstitüleri içinde, Tezli ve Tezsiz lisansüstü programlar arasında 
ve Uzaktan Eğitim Programları ile Tezli programlar arasında yatay geçiş yapılamaz.   
6) Yüksek Öğretim Kanunu’nun 50/d maddesine göre Enstitü Araştırma Görevlisi 
kadrosuna atanıp başka bir Üniversitede Lisansüstü eğitim gören öğrenciler, ilgili 
Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka herhangi bir şart 
aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar. Bulundukları Anabilim Dalı’nda 
Lisansüstü programı olmadığı için bir başka üniversitede öğrenim gören Araştırma 
Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları Anabilim Dalı’nda Lisansüstü 
Program açılması durumunda, ilgili Anabilim Dalı’nın uygun görüşü ve Enstitü 
Yönetim Kurulu kararı ile "yatay geçiş" şartları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.   
7) Başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki “Not Dökümü” (ağırlıklı 
genel not ortalaması) esas alınarak yapılır.  
8) Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu 
dersler ve muafiyetler EABD Başkanlığının uygun görüşü ve EYK tarafından karara 
bağlanır. 
9) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrenci, kabul edildiği yarıyılın katkı 
payını veya öğrenim ücretini ödeyerek, yatay geçiş ve kayıt işlemini tamamlar.  
10) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, ders kredisini doldurmuş olsa da, 
yatay geçişle geçtiği programda en az 12 AKTS kredilik dersi kayıt olduğu 
enstitüden almak zorundadır (Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar hariç). 
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IV. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI:  
  
1) Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci 
kabulü, ayrıca bir sınav yapılmadan EABD Başkanlığı görüşü ve Enstitü Yönetim 
Kurulu Kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, ilgili mevzuat ile belirlenen 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 adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın EYK onayı ile 
tezli lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler. 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 adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD Başkanlığının 
görüşü, EYK kararı ve Üniversite Senatosu onayı ile tezli lisansüstü programlara 
öğrenci olarak kabul edilirler.   
4) Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarından ALES ya da eşdeğer sayılan GRE veya 
GMAT puanı şartı aranmaz. Başvuran adayların lisans ya da yüksek lisans not 
ortalaması 4’lük not sisteminde en az 2.50 olmak zorundadır.  
5) Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda yabancı dil şartı 
aranmaz. Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan, anadili 
dışında ilgili EABD Başkanlığının belirlediği dillerden herhangi birinden ÜDS’den en 
az 60 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan 
(KPDS, TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF’den) buna muadil puan almış olmak şartı aranır. 
Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden veya kendi hükümetinden burslu olarak 
doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ÜDS yabancı 
dil puanı şartı aranmaz.  
6) 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, gerekli belgeleri süresi içinde Enstitüye 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 için)  
e) Türkçe yeterlik belgesi (varsa)   

7) Kayıtları alınan adayların, Türkçe yeterlik belgeleri yoksa, lisansüstü programı 
yürütebilecekleri düzeyde Türkçe ve bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları 
değerlendirilir. Türkçe açısından yetersiz olmaları durumunda 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. Kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin 
lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup 
olmadıkları değerlendirilir. Bilimsel açıdan yetersiz olmaları durumunda Bilimsel 
Hazırlık Programına alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olan öğrenciler 
lisansüstü programdan ders almaya başlar. 
8) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim öğretim ile ilgili konularda Yalova Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve Senato Esasları 
hükümlerine göre işlem görürler.  
9) Hükümet bursu ile başvuran adaylar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü ve 
Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile uygun programa yerleştirilir.  
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YALOVA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ 
(2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) 

 

Başvuru Tarihi ve Şekli 

 
www.sbe.yalova.edu.tr  

adresine yüklenecek online form doldurulacaktır. 
Açılış: 13 Ağustos 2012 Pazartesi: 10:30 
Kapanış: 31 Ağustos 2012 Cuma: 16:30 

 
- Yatay Geçiş ve Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları 
ise, 13-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında şahsen ve 

gerekli belgelerle birlikte Enstitüye yapılacaktır. 
 

 

Yabancı Dil Sınavının Tarihi 
ve Yeri 

 
Yüksek lisans programlarına başvuran, geçerli yabancı 

dil belgesi olmayan adaylar için: 
03 Eylül 2012 Pazartesi Saat: 13:00 

Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 
Karizma İş Merkezi – YALOVA 

 

Bilimsel Değerlendirme 
Sınavı Tarihi ve Yeri 

 
06 Eylül 2012 Perşembe Saat: 10:00 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Yatay Geçiş ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Hariç) 

 
- Detaylı bilimsel değerlendirme sınavı listesi 5 Eylül 
Çarşamba günü saat 15:00’te internet sitemizden 

yayınlanacaktır. 
 

Kazananların/ Başvuruları 
Kabul Edilenlerin İlanı 10 Eylül 2012 Pazartesi Saat: 17:00 

Kesin Kayıt Tarihleri 11-13 Eylül 2012 Salı-Perşembe 
 

Yedek Kayıt Tarihleri 14 Eylül 2012 Cuma 
 

Özel Öğrenci Kayıt Tarihleri 11-14 Eylül 2012 Salı-Cuma 
 

Derse Yazılma 24-28 Eylül 2012 Pazartesi-Cuma 
 

Güz Yarıyılı Başlangıcı ve 
Sonu 

01 Ekim 2012 Pazartesi 
04 Ocak 2013 Cuma 

 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
RüstemPaşa Mh. ŞehitÖmerFaydalı Cd. No: 146  77100 YALOVA 

Tel: (0226) 811 26 47 -  Faks: (0226) 811 26 28 
sbe@yalova.edu.tr 


