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BAŞVURULAR HAKKINDA 
 

Değerli Öğrenci Adayımız, 

 

Enstitümüzün lisansüstü programlarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 

Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 1982 
yılında kurulan Enstitümüz, ülkemiz ve dünya toplumunun kalkınmasında ihtiyaç duyulan çağdaş bilgi 
birikimiyle donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi 
amacıyla bilim uzmanları ve bilim doktorları yetiştirmektedir. Enstitümüz; 

• Öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla,  

• Çağın gereklerine uygun olarak sürekli güncellenen zengin çeşitlilikte lisansüstü eğitim 
programları ve eğitim koşullarıyla,  

• Deneyimli ve güçlü akademik kadrosuyla,  

• Sunduğu ulusal ve uluslararası değişim imkânlarıyla,  

• Eğitim-öğretimin yanı sıra düzenlediği bireysel ve akademik gelişime yönelik araştırma, 
inceleme, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetleriyle,  

• Bünyesindeki özverili akademik ve idari personeliyle,  

öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli lisansüstü eğitim ortamı sunmayı 
hedeflemektedir.  

Varlığınızın, bilimsel ortamımızda sinerji yaratacağı inancıyla başvuru ve değerlendirme sürecinde 
başarılar dileriz.  
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YURTDIŞI KONTENJANLARI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ 

Başvuruların Enstitüye Yapılması 02 Ocak-03 Şubat2023 

Sonuçların İlanı İlan edilecektir 

Kesin Kayıtlar İlan edilecektir 
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BAŞVURULABİLECEK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI 
 
2022-2023 Bahar yarıyılı tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve 
doktora programları için öğrenci kaynağı, kontenjan ve programın eğitim dili bilgileri lisansüstü 
program duyurusunda yer almaktadır.  
 

PROGRAM BEDELLERİ 
 
Yurtdışı kontenjanından tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak adayların 

ödemesi gereken dönemlik harç ücreti 3000 TL olarak belirlenmiştir. 
 
 

T.C. UYRUKLU OLUP LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA 
TAMAMLAYANLAR İLE YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ 

 

• Adaylar başvuru yapmak istedikleri programı belirten bir dilekçe ile birlikte kesin kayıt için 
gerekli belgeleri, Enstitü Öğrenci İşlerine 02 Ocak-03 Şubat 2023 tarihleri arasında elden veya 
posta yoluyla teslim etmelidirler.  

✓ Posta yoluyla gönderilecek başvuru evraklarının son başvuru tarihi olan 13 Ocak 2022 
tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması gerekmektedir.  

✓ Elden teslim edilecek başvuru evraklarında adayın şahsen başvuru yapmasına gerek 
yoktur. Başvurusunu şahsen yapmayacak adaylar, evraklarını teslim edecek kişiye 
başvuru yetkisi verdiğine dair bir dilekçeyi enstitüye sunmalıdır. Bu dilekçede evrak 
teslim edecek kişinin kimlik bilgileri mutlaka bulunmalıdır. 

✓ E-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
✓ Teslim edilecek belgelerde eksik evrak olması durumunda başvuru kabul 

edilmeyecektir. 

• Yurtdışı kontenjanından başvuru yapacak adaylar, kesinlikle erişim sayfasından çevrimiçi 
başvuru yapmayacaktır. Bu başvuru şekli yalnızca yurtiçi kontenjanları içindir.  

• Yurtdışı kontenjanından başvuracak olan yabancı uyruklu adaylar, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’ndan temin edecekleri Okul Tanınma Belgesi ile başvuruda bulunabilirler. Bu 
kontenjandan yararlanacak olan T.C. uyruklu adaylar da Okul Tanınma Belgesi ile 
başvurabilirler. Fakat T.C. uyruklu adaylar mezun oluncaya kadar Diploma Denklik Belgesini 
Enstitümüze teslim etmelidirler. 

• Adaylar bilim sınavına girmeyeceklerdir. Anabilim Dalı Başkanlıklarının uygun görüşü 
doğrultusunda ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile programlara yerleştirileceklerdir. 

•  Kabul edilen adayın açıklanacak olan tarihlerde kesin kaydı yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 T.C.  

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 2022-2023 BAHAR YARIYILI 

YURTDIŞI KONTENJANLARI İÇİN 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU 

Sayfa 4 / 6 
 

 
 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Türkçe Dil Belgesi 

✓ Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan Türkçe Dil Belgeleri 

geçerlidir.  

✓ Kayıt hakkı kazanan adayların eğitimlerine başlayabilmeleri için, öğretim dili Türkçe ve 

kısmen yabancı dil olan programlarda C1 düzeyinde, öğretim dili tamamen yabancı dil 

olan programlarda en az B1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları 

gerekir. 

✓ Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, bu Belgeye 

(C1 düzeyi) sahip olmaksızın başvuru yapabilirler, fakat derslere başlayamazlar. Türkçe 

Dil Belgesi olmadan programlara kabul edilen adaylar, 1 yıl Türkçe hazırlık 

okuyacaklardır.  

✓ Tamamen yabancı dille eğitim yapan programlarda Türkçe Yeterlik Belgesi (C1 düzeyi) 

eğitim süresi içinde getirilebilir. 

✓ Yabancı uyruklu olup eğitimini Türkiye’de tamamlayan veya yurt dışında Türkçe eğitim 

veren bir programdan mezun olan adayların Türkçe Yeterlik Belgesi ibraz etmelerine 

gerek yoktur. 

2) Lisans diplomasının onaylı örneği. (Yeminli tercüman ya da ilgili ülkenin Türkiye’deki 
temsilciliği tarafından Türkçe çevirisi yapılmış ve noterden onaylanmış örneği teslim 
edilmelidir.)  

3) Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği. (Yeminli tercüman ya da ilgili ülkenin 
Türkiye’deki temsilciliği tarafından Türkçe çevirisi yapılmış ve noterden onaylanmış örneği 
teslim edilmelidir.)  

4) 2 adet 4x6 cm boyutunda fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
5) Geçerlilik süresi devam eden pasaport ve varsa ikamet tezkerelerinin onaylı örneği. (Yeminli 

tercüman ya da ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından Türkçe çevirisi yapılmış ve 
noterden onaylanmış örneği teslim edilmelidir.) 

6) Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce olan programlar için İngilizce yeterlik belgesi 
Öğrencinin anadili ile programın öğretim dilinin aynı olması halinde bu koşul başka bir yabancı 
dilden sağlanmalıdır. 
Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce Dil Belgesi; 

Sınav Puan Durum Geçerlilik 
Süresi 

 
YDS-YÖKDİL-e/YDS 

 
50-54 Puan 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler 1 yıl zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 
okurlar. 

 5 yıl 

 
YDS-YÖKDİL-e/YDS 

 
55 Puan ve 

üzeri 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler hazırlık okumayıp program 
derslerine başlarlar. 

5 yıl 

 
TOEFL IBT 

 
66 Puan 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler hazırlık okumayıp program 
derslerine başlarlar. 

3 yıl 
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PTE Akademik  

 
50 Puan 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler hazırlık okumayıp program 
derslerine başlarlar. 

3 yıl 

YÖK’ün yayımladığı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinde yer alan belgeler yabancı dil belgesi 
olarak ibraz edilebilir. 

7) Okul Tanınma Belgesi. (Yükseköğretim Kurulu’ndan alınacaktır. Bu kontenjandan 

yararlanacak olan T.C. uyruklu adaylar da başvuruda okul tanınma belgesi ile başvurabilirler. 

Fakat mezun oluncaya kadar Diploma Denklik Belgesini Enstitümüze teslim etmelidirler.) 

8) Özgeçmiş. (Türkçe veya İngilizce) 

9) Programa başvurma amacını açıklayan bir niyet mektubu. (Türkçe veya İngilizce) 

10) En az biri akademik olmak üzere iki adet referans mektubu. (Türkçe veya İngilizce) 

 

 

 

DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Türkçe Dil Belgesi. 

✓ Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan Türkçe Dil Belgeleri 

geçerlidir.  

✓ Kayıt hakkı kazanan adayların eğitimlerine başlayabilmeleri için, öğretim dili Türkçe ve 

kısmen yabancı dil olan programlarda C1 düzeyinde, öğretim dili tamamen yabancı dil 

olan programlarda en az B1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları 

gerekir. 

✓ Tamamen yabancı dille eğitim yapan programlarda Türkçe Yeterlik Belgesi (C1 düzeyi) 

eğitim süresi içinde getirilebilir. 

✓ Yabancı uyruklu olup eğitimini Türkiye’de tamamlayan veya yurt dışında Türkçe eğitim 

veren bir programdan mezun olan adaylar Türkçe Yeterlik Belgesi ibraz etmelerine 

gerek yoktur. 

 

2) Yüksek lisans diplomasının onaylı örneği. (Yeminli tercüman ya da ilgili ülkenin Türkiye’deki 

temsilciliği tarafından Türkçe çevirisi yapılmış ve noterden onaylanmış örneği teslim 

edilmelidir.)  

T.C. uyruklu olup lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayanlar, ayrıca lisans diplomasının da 

onaylı örneğini ibraz etmelidirler.  

3)  Yüksek lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği. (Yeminli tercüman ya da ilgili 
ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından Türkçe çevirisi yapılmış ve noterden onaylanmış 
örneği teslim edilmelidir.)  

4) Yabancı Dil Belgesi 

Sınav Puan Geçerlilik 
Süresi 

YDS 55 Puan 5 yıl 

E-YDS 55 Puan 5 yıl 
YÖKDİL 55 Puan 5 yıl 
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TOEFL IBT 66 Puan 3 yıl 

PTE Akademik  50 Puan 3 yıl 
YÖK’ün yayımladığı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinde yer alan belgeler yabancı dil 
belgesi olarak ibraz edilebilir. 

5) 2 adet 4x6 cm boyutunda fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

6) Geçerlilik süresi devam eden pasaport ve varsa ikamet tezkerelerinin onaylı örneği. (Yeminli 
tercüman ya da ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından Türkçe çevirisi yapılmış ve 
noterden onaylanmış kopyası teslim edilmelidir.) 

7) Okul Tanınma Belgesi. (Yükseköğretim Kurulu’ndan alınacaktır. Bu kontenjandan yararlanacak 

olan T.C. uyruklu adaylar da başvuruda okul tanınma belgesi ile başvurabilirler. Fakat mezun 

oluncaya kadar Diploma Denklik Belgesini Enstitümüze teslim etmelidirler.) 

8) Özgeçmiş. (Türkçe veya İngilizce) 

9) Programa başvurma amacını açıklayan bir niyet mektubu. (Türkçe veya İngilizce) 

10) En az biri akademik olmak üzere iki adet referans mektubu. (Türkçe veya İngilizce) 

 

 


	BAŞVURULAR HAKKINDA
	BAŞVURULABİLECEK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI
	PROGRAM BEDELLERİ
	T.C. UYRUKLU OLUP LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA TAMAMLAYANLAR İLE YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ
	TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
	DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

