
 
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM BAŞVURU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 

 
S I K Ç A  S O R U L A N  S O R U L A R 

 
● En fazla kaç programa başvuru yapabilirim ? 
Adaylar aynı program içinde yalnızca bir anabilim dalına başvurabilirler. 
Farklı programlardan olmak koşuluyla (biri tezli biri tezsiz olmak üzere) en fazla iki 
anabilim dalına başvuru yapılabilir. (Tezsiz programlara başvurular ücretsiz olduğu 
için bu durumdaki adayların bir kez başvuru ücreti yatırmaları yeterlidir)  
 
● En fazla kaç programda aynı anda kayıtlı öğrenci olabilirim ? 
Adaylar aynı anda (Tezsiz yüksek lisans programları hariç) birden fazla programda 
kayıtlı öğrenci olamazlar. 
 
● Sınavlara gelirken neler getirmemiz gerekir ? 
Adaylar sınava gelirken yalnızca üzerinde vatandaşlık numaralarının yer aldığı kimlik 
belgesi getireceklerdir.   
Başvurularda otomasyona yüklenen belgeler ayrıca istenmeyecektir. 
 
● Sınavlar yazılı mı  sözlü mü olacak ? 
Sınavlar yazılı olarak, pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak olup sınav tarih, saat 
ve yerleri 14 Eylül 2020 tarihi saat: 17.30’dan sonra Enstitü web sayfasında ilan 
edilecektir. 
 
● “Hatalı Başvuru” maili alırsam ne yapmam gerekir ? 
Başvuru otomasyonuna dönerek ilk kayıt olduğunuz şifre ile tekrar giriş yapınız. 
Hataya ilişkin açıklama kısmını dikkatlice okuyunuz. Hatayı düzeltip işlemi 
onaylayarak sistemden çıkınız. Tarafınıza yeniden mail gönderilecektir. 
 
● Başvurum Reddedilirse ne yapmam gerekir ? 
Adayların başvuruları, başvuru koşullarını taşımıyor olmaları ve/veya müteakip defa 
hatanın aday tarafından düzeltilmeden gönderilmesi hallerinde reddedilmektedir. 
Bu durumdaki adaylar sorumvarfbe@gmail.com adresine mail göndererek 
reddedilen başvurularının otomasyondan silinmesini isteyerek yeniden başvuru 
yapabilirler. 
 
● Sınavlar nerede yapılacak ? 
Sınavlar başvuru yapılan Anabilim Dalının bağlı bulunduğu Fakültenin Bölüm 
Başkanlığında, pandemi kuralları çerçevesinde yapılacaktır. (Sınav tarih, yer ve 
saatleri 14 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecektir.) 
 
● Doktora programı başvurusu için ilave olarak eklemem gereken belge/bilgi var 
mı ?  
İlanda da belirtildiği gibi doktora adayları yüksek lisans mezuniyet belgelerine ilave 
olarak lisans mezuniyet belgelerini de ilgili alana yükleyecekler, gerekli alanları 
eksiksiz dolduracaklardır. 
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● Yabancı uyrukluyum. Doktora başvurularında ana dilimden aldığım yabancı dil 
belgesi ile başvurabilir miyim? 
Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm adaylar doktora başvurularında anadilleri 
dışında bir dilden aldıkları belge ile başvurabilirler. Yabancı uyruklu adayların 
yurtdışındaki Yunus Emre Enstitüleri ile yurtiçi TÖMER’den  Türkçe’den aldıkları (en 
az 55 puan ve üzeri) belgeler yabancı dil için geçerli olacaktır. 
 
● KKTC uyrukluyum. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvurabilir miyim ? 
KKTC uyruklu adaylar ile KKTC ve Türk uyruklu (çifte vatandaş) adaylar yabancı 
uyruklu kontenjanına başvuramazlar. 
 
● Yabancı uyrukluyum. Kayıt olmam halinde ne kadar ücret ödeyeceğim? 
Yabancı uyruklu adaylar için halen geçerli olan ücret her bir yarıyıl için 516.-Türk 
Lirası’dır. (Bu fiyatlar kayıt tarihlerinde değişebilir!) 
 
● Yabancı uyrukluyum. Kayıt olmam halinde hangi dilde eğitim göreceğim? 
Enstitümüzün eğitim dili Türkçe olup Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm 
öğrenciler Türkçe öğrenim göreceklerdir. Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe dışında 
bir dilden eğitim verilmez. 
 
● Tezli ve tezsiz yüksek lisans programının her ikisine de kayıt hakkı kazanmam 
halinde kayıt yaptırabilir miyim? 
Biri tezli diğeri tezsiz olmak koşuluyla en fazla iki programda kayıtlı öğrenci 
olunabilir. Bu durumda, her iki programa birden veya önce biri sonra diğer olmak 
üzere eğitimin nasıl sürdürüleceğine öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalı 
Başkanlığı karar verir. 
 
● Programlarda derslere devam zorunluluğu var mı? 
Lisansüstü programların tümünde (doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek 
lisans) teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 devam zorunluluğu vardır.  


