
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci 

alınacaktır (19/07/2022 tarih ve 2022/14-1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ekidir). 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 

- Adaylar başvurularını, 8 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında, mesai saati bitimi olan 17.00’ye kadar Üniversitemiz Web sayfasından online olarak 

yapacaklardır. 

- Mülakat/Yazılı sınavları 22-23 Ağustos 2022 tarihinde ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. Diğer programlara başvuran adaylara mülakat 

sınavı yapılmayacaktır. Mülakat sınavına tabi tutulacak adaylardan başvurusu onaylanan tüm adaylar mülakat sınavına gireceklerdir.  

- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri Üniversitemiz WEB sayfasında ilan edilecek, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

- İstenilen bilgilerin eksik, yanlış veya hatalı olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

- Başvuru yapılan programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların, programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilecek 

ve ilişikleri kesilecektir. 

- Adaylar sadece tek bir programa başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapması halinde aday başvuru hakkını kaybedecektir. 

DEĞERLENDİRME (SINAVSIZ) 

1. Yüksek Lisans: ALES puanının %60’ı + Lisans not ortalamasının %20’si+ varsa yabancı dil puanının %20’sinin toplamına göre 50 puanın üstündeki 

adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES ve Lisans not ortalaması puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. 

DEĞERLENDİRME (SINAVLI) 

1. Yüksek lisans: ALES puanının %50’si + Lisans not ortalamasının %20’si + varsa yabancı dil puanının %20’si + bilim sınavı/mülakat notunun %10’nun 

toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 50’den düşük olanlar sıralamaya giremez. 

2. Doktora: ALES puanının %50'si, yabancı dil puanının %20'si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %10’u ile lisans not ortalaması ile yüksek lisans 

not ortalamasının toplamının yarısının %20'si toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. 

Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

On-line Başvuru 

 On-line başvurularda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.  

 On-line başvurularda istenen belgelerin pdf formatında sisteme yüklenilmesi gerekmektedir. 



 Adayların başvurabilmesi için ALES puanının son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmekte olup tezli yüksek lisans için en az 55, doktora için en az 

60 olması gerekmektedir. 

 Yabancı dil sınav puanının son 5 yıl içinde alınmış olması gerekir. Tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanı zorunlu değildir. Ancak 

adayın yabancı dil puanı ile başvurması durumunda %20 değerlendirilmeye alınır. Doktora programları için yabancı dil puanı zorunlu olup, en az 

55 puan olması gerekir. 

 Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda adayın başvurusu reddedilir. Programa 

kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir.  

 Online olarak yapılan başvuruda adayların sisteme yüklemiş olduğu belgelerdeki puanlar ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, hatalı 

girme durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.  

 Adayların mezuniyet puanları 100’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. Bu nedenle adayların mezuniyet notunun 100’lük sistem üzerindeki karşılığı 

transkriptlerde belirtilmiş olmalıdır. Transkriptlerinde 100’lük sistem üzerinden mezuniyet notu belirtilmemiş olan adayların (4’lük not sistemine göre 

belirtilmiş olanlar), not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığı sadece, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük sistemdeki notların 

100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre çevrilecektir. Üniversitelerin bireysel not dönüşüm tabloları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.  

 Ana Bilim Dalı dışından başvuru yapan öğrencilere Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.  

 Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adaylara Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi 

olması gerekmektedir. Denklik belgesi olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 Anabilim Dalları ile ilgili belirlenen başvuru şartları Yabancı Uyruklu başvurular içinde geçerlidir.  

 Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

 

Yatay geçiş için Başvuru Koşulları; 

 Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında kayıtlı olması, 

 Kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olması 

 Kayıtlı bulunduğu derslerin tümünü başarmış olması, 

 Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması, 

 Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans ve doktora programında ders alma aşamasında olması ve bu durumu belgelendirmiş olması, 

 Adayın başvurduğu ilgili programın giriş ön koşullarını sağlamış olması gerekir. 

 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin lisansüstü programlara başvuru ve kabul şartlarına sahip olması, bu 

şartlara ilişkin belgeleri sunması ve yatay geçiş için başvuru yaptığı dönemde ilgili anabilim dalının öğrenci alım ilanında belirtilen programın giriş ön 

koşullarını sağlamış olması, 

 Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz. 

 Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması akademik not ortalamasının %30’u, ALES puanın %60’ı ve yabancı dil puanın %10’unun toplamına göre 

yapılır. 



ON-LİNE BAŞVURULARDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ İSTENİLEN BELGELER 

UYARI:  

* On-line başvurularda sisteme yüklenilmesi istenen tüm belgelerin (sistemde on-linesorgulama yapılsa bile)Kontrol, Doğrulama 

Kodu veya Karekodu görünecek şekilde pdflerinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde adayın başvurusu eksik belge 

sebebiyle geçersiz sayılacaktır. 

* Erkek adayların sisteme askerlik durum belgesi  yüklemesi zorunludur (Askerlik belgesinin yüklenmemesi durumunda başvuru 

eksik evrak nedeni ile geçersiz sayılacaktır.). 

Yüksek Lisans başvuruları için sisteme yüklenilmesi istenen belgeler: 

 Lisans Diploması (e-devletten alınan mezun belgesinin Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul edilir) 

 Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) (e-devletten alınan not döküm belgesinin Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul edilir) 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)  

 (Varsa) Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti  

 Nüfus Cüzdanı önlü-arkalı Fotokopisi  

 Vesikalık Fotoğraf 

 Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınan Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul edilir)  

 Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 

Doktora başvuruları için sisteme yüklenilmesi istenen belgeler: 

 Lisans Diploması (e-devletten alınan mezun belgesinin Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul edilir) 

 Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) (e-devletten alınan not döküm belgesinin Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul edilir) 

 Yüksek Lisans Diploması (e-devletten alınan mezun belgesinin Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul edilir) 

 Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) (e-devletten alınan not döküm belgesinin Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul 

edilir) 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 Vesikalık Fotoğraf 

 Nüfus Cüzdanı önlü-arkalı Fotokopisi  

 Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınan Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti de kabul edilir) 

 Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter 

onaylı sureti. 



 

Yatay Geçiş başvuruları için sisteme yüklenilmesi istenen belgeler: 

Yukarıda istenilen belgelere ek olarak; 

 Mevcut Transkript (Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması) 

 Ders aşamasında olduğuna dair belge 

 Öğrenci Belgesi 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRİLMESİ 

(1) Lisansüstü Programlara Başvuran Yabancı Uyruklu ve Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşı Adaylarda Aranacak Koşullar ve 

Değerlendirmeye İlişkin Esaslar Şunlardır: 

a. Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, 

öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. 

b. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan 

adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden 

muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak 

Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek 

lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. 

c. Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı aranmaz. 

ç. Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan 

almaları gerekir. 

d. Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler. 

e. Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru 

ve kabul koşulları Anabilim/Anasanat dalı Kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır: 

a. Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların 

yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. 

b. Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı 

lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. 



c. Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleştirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans 

mezuniyet notunun en az 4 üzerinden 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası 

yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması gerekir. 

ç. Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir. 

d. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not 

ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans 

mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek 

lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. 

e. Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora 

programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir. 

f. Kontenjan dahilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına 

göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya 

giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not 

ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. 

(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları 

yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir. 

(4) Adayların kayıt işlemleri, ilgili enstitü tarafından yapılır. 

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların 

başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

Yabancı Uyruklı Öğrencilerin başvuruları için sisteme yüklenilmesi istenen belgeler: 

 Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin 

hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği), 

 Onaylı not durum belgesi(Transkript)örneği(Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir), 

 Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan 

adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar 

Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Malatya Turgut Özal Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 

ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil 

sınavından muaf tutulurlar. 



 Geçerli Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi, Öğrenci Vizesi), 

 Vesikalık fotoğraf, 

 Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti. 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER 

Yüksek Lisans: 

 Lisans Diplomasının aslı veya onaylı sureti (e-Devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir). 

 Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti (e-imzalı veya e-Devletten alınan not döküm belgesi de kabul edilir). 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış ve alınan notun en az 55 (elli beş) puan 

olması gerekmektedir). 

 Varsa Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) (Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS 

veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puan aldığını gösterir belge). 

 Onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

 2 adet vesikalık fotoğraf. 

 Kesin Kayıt Dilekçesi (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir). 

 Askerlik durum belgesinin aslı (erkek adaylar için)(e-Devletten alınan Askerlik Durum belgesi de kabul edilir). 

 Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 

Doktora: 

 Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti (e-Devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir). 

 Lisans Diplomasının aslı veya noter onaylı sureti (e-Devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir). 

 Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti(e-imzalı veya e-Devletten alınan not döküm belgesi de kabul edilir) 

 Yüksek Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti (e-imzalı veya e-Devletten alınan not döküm belgesi de kabul edilir) 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması ve alınan notun en az 60 (altmış) 

puan olması gerekmektedir). 

 Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) (Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan aldığını gösterir belgenin 

ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti.) 

 Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi. 

 2 adet vesikalık fotoğraf. 

 Kesin Kayıt Dilekçesi(Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir). 

 Askerlik durum belgesinin aslı (erkek adaylar için)(e-Devletten alınan Askerlik Durum belgesi de kabul edilir). 



 Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı 

sureti. 

Yatay Geçiş: 

Yukarıda istenen belgelere ek olarak; 

 Mevcut Transkript (Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması) 

 Ders aşamasında olduğuna dair belge. 

 Öğrenci Belgesi 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler: 

 Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem 

orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği), 

 Onaylı not durum belgesi (Transkript) örneği(Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı sureti), 

 Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan 

adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar 

Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Malatya Turgut Özal Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 

ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil 

sınavından muaf tutulurlar. 

 Geçerli Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi, Öğrenci Vizesi), 

 2 adet vesikalık fotoğraf, 

 Dilekçe (Enstitüden matbu olarak verilecektir), 

 Özgeçmiş, 

 Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı 

sureti. 

 Yabancı uyruklu öğrenciler tezli yüksek lisans ve doktora programlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında dönemlik 4.025 TL olmak üzere 

toplam (yıllık) 8050 TL ödeyecektir.   



LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNE 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ  

PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

ANABİLİM DALI YL DR 

YABANCI 

UYRUKLU 

YATAY 

GEÇİŞ 
PUAN 

TÜRÜA

LES 

SINAV DURUMU 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) 

Aşağıda   Belirtilen   Bölümlerin Birinden 

Lisans Mezunu Olmak 

DOKTORA PROGRAMI (DR) 

Aşağıda Belirtilen Bölümlerin 

Birinden Tezli Yüksek Lisans 

Mezunu Olmak 
YL DR YL DR 

ANATOMİ A.B.D. 5 - - - - - Sayısal Yazılı Sınav 

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş 

Hekimliği Fakültesi, Eczacılık 

Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Hemşirelik Bölümü ve Ebelik Bölümü 

mezunları başvurabilir. 

 

 BAHÇE BİTKİLERİ 

A.B.D. 
 6  1 - - - -  Sayısal  Yazılı Sınav 

 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü mezunu olmak 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü lisans mezunu olmak, 

Bahçe Bitkileri Ana Bilim 

Dalında Yüksek Lisans Yapmış 

olmak. 

BİTKİ KORUMA 

A.B.D. 
2 1 - - - - Sayısal 

Mülakat sınavı 

yapılacaktır.(Yüksek 

Lisans) 

Yazılı bilim sınavı 

yapılacaktır. 

(Doktora) 

Bitki Koruma Bitki Koruma 

BİYOLOJİ A.B.D. 10 - - - - - Sayısal Sınav Yok 

Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Biyoteknoloji, Mühendislik 

Fakültelerinin Çevre Mühendisliği ve 

Gıda Mühendisliği bölümleri 

 

DİSİPLİNLERARASI 

BİYOMEDİKAL 

MÜHENDİSLİĞİ 

A.B.D. 

16 - - - - - Sayısal Sözlü sınav  

Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Genetik, Biyoloji,  Biyokimya, 

Biyomühendislik,  Makine 

Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Nano Teknoloji 

Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım 

Mühendisliği, Otomotiv 

Mühendisliği,Enerji sistemleri 

Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, 

 



Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği, Fizik/Fizik Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

bölümü, Malzeme Bilimi, Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği, Lisans 

Bölümlerinin birinden mezun olmak   

 

ENFORMATİK A.B.D.  24  - - - - -  Sayısal  Sınav Yok 

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım 

Mühendisliği Bölümü (7) , Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümü (6), 

Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik 

Öğretmenliği Bölümü (1), Mimarlık 

Bölümü (3), İnşaat Mühendisliği 

Bölümü (4) , Makine Mühendisliği 

Bölümü (1),  Harita Mühendisliği 

Bölümü (1), Matematik veya 

Matematik Mühendisliği Bölümü (1) 

 

  

HALK SAĞLIĞI A.B.D. 9 - - - - - Sayısal Sınav Yok 

Ebelik,  

Hemşirelik,  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,  

Beslenme ve Diyetetik  

Tıp Fakültesi 

 

İLETİŞİM BİLİMLERİ 

A.B.D. 
10 - 2 - 1 - Sözel Sınav Yok 

İletişim Fakülteleri ve Görsel İletişim 

Tasarım Bölümleri 
 

İŞLETME A.B.D. 12 - - - - - 
Eşit 

Ağırlık 
Sınav Yok 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

bölümleri veya ilgili fakülte ve 

yüksekokulların İşletme, Uluslararası 

İşletmecilik, Kamu Yönetimi, Sağlık 

Yönetimi, Spor Yönetimi, Havacılık 

Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler, Turizm 

İşletmeciliği, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, 

Dış Ticaret, Lojistik, Psikoloji, 

Sosyoloji ve Endüstri Mühendisliği 

bölümü mezunu olmak 

 



MUHASEBE VE 

FİNANSMAN A.B.D. 
10 - 2 - 2 - 

Eşit 

Ağırlık 
Sınav Yok 

 Bankacılık ve Finans 

 Bankacılık ve Sigortacılık 

 İktisat 

 İşletme 

 Maliye 

 Muhasebe ve Denetim 

 Muhasebe ve Finans Yönetimi  

 Muhasebe ve Finansman 

Öğretmenliği 

 Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 

 Uluslararası Finans  

 Uluslararası Finans ve Bankacılık 

 Uluslararası İşletme Yönetimi 

 Uluslararası Ticaret ve Finans 

 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

 

SU ÜRÜNLERİ A.B.D. 7 - - - - - Sayısal Sınav Yok 

Su Ürünleri Mühendisliği (4) 

Su Bilimleri Mühendisliği (2) 

Çevre Mühendisliği (1) 

 

TARİH A.B.D. 23 - - - 2 - Sözel 
Yazılı ve Sözlü 

Bilim Sınavı 

Tarih Bölümü (20), Herhangi bir lisans 

programı (3). 

Yatay Geçiş için Tarih Bölümü 

mezunu olmak (2). 

 

TARIMSAL 

BİYOTEKNOLOJİ 

A.B.D. 

4 - - - - - Sayısal 
Yazılı ve 

Sözlü Mülakat 

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümü mezunu olmak veya 

Zootekni Hayvansal üretim mezunu 

olmak 

 

TIBBİ BİYOKİMYA 

A.B.D. 
2 1 - - - - Sayısal Sözlü sınav 

Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik 

Fakültesi mezunları veya Biyokimya, 

Biyoloji, Kimya, Tıbbi Biyoloji, 

Beslenme ve Diyetetik, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Hemşirelik,  

Genetik ve Biyomühendislik bölümü 

mezunları. 

Diş Hekimliği, 

Eczacılık(Hazırlık hariç 10 

yarıyıl), Veterinerlik Fakültesi 

mezunları, Biyokimya, Tıbbi 

Biyokimya, Biyoloji, Tıbbi 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik veya Kimya alanında 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

ZOOTEKNİ A.B.D. 4 - - - - - Sayısal 
Yazılı ve 

Sözlü Mülakat 

Ziraat Fakültesi  

Zootekni, Hayvansal üretim ve 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak 

 



 


