
YURTDIŞI KONTENJANLARINDAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ 

KABULÜ 

 

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına 

yurtdışı kontenjanından başvuru şartları şunlardır: 

1. Adayların, yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı olması 

gerekmektedir. 

2. Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora 

programlarına başvurabilmeleri için lisans ve tezli yüksek lisans mezunu veya lisans ve 

yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekmektedir. 

3. Mezuniyet Şartı: Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans not 

ortalamalarının 100 üzerinden en az 65; Doktora programına başvuran adayların 

lisans not ortalamalarının en az 65 ve yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 

olması gerekmektedir. 

4. Yabancı Dil Şartı: Adayların YDS veya eşdeğeri bir sınavdan yüksek lisans ve doktoraya 

başvura bilmek için 55 puan almaları gerekmektedir. 

5. Değerlendirme Ölçütleri: Tezli yüksek lisans programlarına giriş notu belirlenirken 

lisans not ortalamasının %50’si ve yabancı dil notunun %50’si toplanır; Doktora 

programına giriş notu belirlenirken lisans not ortalamasının %25’i, yüksek lisans not 

ortalamasının %25’i ve yabancı dil notunun %50’si toplanır. Adaylar aldıkları notlara 

göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dahilinde programlara 

kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; 

sırasıyla, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen teslim etmek zorundadır.  

1-) Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, 

Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet 

belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet)  

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet 

belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.  

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve 

mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da 

ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)  



Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe 

tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.  

3-) YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi  

4-) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 8 adet vesikalık 

(4,5x6 cm.) fotoğraf.  

5-) Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair 

onaylı belge (1 adet)  

6-) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile 

Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)  

7-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini 

gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Geçerli oturma izni bulunduğunu 

belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)  

8-) İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu online olarak başvuru haftasında web 

sitesinde yer alacaktır)  

9-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir Türkçe Yeterlilik belgesi 

veya onaylı sureti  

10-) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Ödemeler 

Öğrenci Otomasyon Sisteminden Referans Numarası alınarak Halk Bankasına yapılmaktadır. 

Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanı’ndan kayıt 

yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır. 


