
BAŞVURU ŞARTLARI ve DEĞERLENDİRME 

 Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların lisans, Doktora programlarına 

başvuracak adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için 

lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. 

 Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, 

ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler 

başvurabilir. 

 Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini 

veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini belirten bir belge ibraz etmek zorundadırlar. 

Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, kazanmış olsalar da kesin kayıtları  

yapılmayacaktır.  

 Adaya ait Üniversite ve GANO bilgileri YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden 

alınacağından YÖKSİS kaydı olmayan adayların mezun ya da mezun aşamasında oldukları 

Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS 

üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. 

(https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi). Yurtdışı yükseköğretim 

kurumundan mezun olan/olacak adaylar bilgilerini kendileri gireceklerdir.   

 Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not döküm 

belgelerinde (transkript) 4'Iük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması 

bulunması zorunlu olup, söz konusu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz. 
 Adaylar sadece bir tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuru yapılabilir.   

 Adaylar, başvurdukları programlar ile ilgili ilan edilen tüm sınavlara katılmak zorundadır. 

Aksi takdirde başarı değerlendirmesin de dikkate alınmazlar. 

 Yabancı Dil Belgesi, YÖKDİL, e-YDS, YDS, ÜDS, KPDS veya YÖK/ÖSYM’ce 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması 

zorunludur. Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle geçerli olup eşdeğer 

yapancı dil sınavı belgesi üzerinde bir geçerlilik tarihi yoksa beş (5) yıl geçerlidir.  

 Enstitümüz, Avrupa’da Siyasal İletişim Anabilim Dalı Türkçe yüksek lisans programına 

başvuracak adayların yabancı dil belgesi olarak İngilizce (en az 40 puan) veya Fransızca 

(en az 45 puan) yabancı dil sınavından almış oldukları belgeleri ibraz etmeleri, diğer 

anabilim dalları yüksek lisans - doktora programlarına başvuracak adayların İngilizce dil 

sınavından istenilen puan şartını sağlamış olmaları gerekir.  

 ALES Belgesi, açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Son güncel alınmış ve 

üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgeleri sisteme yüklenecektir. Doktora Programları için 

eşit ağırlık (EA) en az 65, Yüksek Lisans Programları için en az 60 puan şartı aranır.  

 Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki 

bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön 

değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki 

kontenjanlar için yirmi, 10’un üstündeki kontenjanlar için iki katıdır. 

 KKTC Uyruklu adaylar TC vatandaşı gibi değerlendirilecek olup ALES puan şartı aranır.  

 Mavi Kart sahibi veya çift uyruklu adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir. Yabancı 

Uyruklu kontenjanından başvuru yapan adaylar yabancı uyruklu olarak değerlendirilir. 

Başvurular tamamlandıktan sonra uyruk bilgisi değiştirilemez. 

 İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyenlerin, ön kayıt ve kesin kayıt yaptırmayanların 

mazeretler kabul edilmez. 

https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi


 Kontenjandan daha az öğrencinin kayıt yaptırdığı programlar açılmayabilir. Programda 

eğitim verilmesi için yeterli öğrenci sayısı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 

belirlenmektedir.     

  Denklik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini 

yurtdışında tamamlamış adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi 

almaları gerekir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan adayın ön kaydı kabul edilir,  

ancak kesin kayıt sırasında belgenin ibraz edilmesi gerekir.  

 TÖMER Belgesi, yabancı uyruklu adaylar için, zorunlu olup en az B2 Seviyesinde  Türkçe 

programlar için zorunlu. Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim 

kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun 

olanlardan istenmez. 

 Okul Tanıma Belgesi, yabancı uyruklu adaylar okul tanıma belgelerini kesin kayıt 

sırasında enstitümüze teslim edileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik 

İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız. 

ADAY DEĞERLENDİRME TABLOSU 
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Yabancı 

Uyruklular 

----   %30 %40 %30 100 

 

 Minimum başarı puanı, Yüksek Lisans Programlarında  60, Doktora 

Programlarında 70’dir. 

 

 

 Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan 

sadece adaylar sorumludur. 

 Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir. 

 Posta yoluyla kayıt yapılamaz. 

 Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

 

 

http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/lisans%C3%BCst%C3%BC/Yurtdisi_Yuksekogretim_Diplomalari_Tanima_ve_Denklik_islemleri.pdf

