
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARINA 
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

 
1. Başvurular Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne, öğretim dönemi başında 

Enstitümüzce yapılan duyuruda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. 
 

2. Adaylar şahsen ya da noter vekâleti verdikleri bir kişi aracılığı ile başvuruda bulunabilirler. 
 
 

3. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler. 
 
 

4. Yüksek Lisans’a başvuran adaylarda Lisans Mezunu, Doktoraya başvuran adaylarda ise Yüksek 
Lisans Mezunu olma şartı aranmaktadır. 
 

 
5. Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimlerini Türkiye’deki bir üniversitede tamamlayan adaylarda 

ALES’e girme şartı aranmaktadır. 
 

6. Lisans ve Yüksek lisanslarını yurt dışında tamamlayan adaylar için ALES’e girme şartı 
aranmamaktadır. 
 

7. Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının kontenjandan fazla olması durumunda mezuniyet not 
ortalaması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü dikkate alınarak sıralama yapılır.  

 
8. Yabancı uyruklu adaylar ile çifte vatandaşlığa sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından diğer 

vatandaşlıkları kapsamında başvuruda bulunan adaylar, öğrencilik hakkını kazanmaları halinde 
lisansüstü öğrenim harç ücretini 3 katı olarak öderler. 
 

9. Çifte vatandaşlığa sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından diğer vatandaşlıkları kapsamında 
başvuruda bulunan adaylar, öğrencilik hakkını kazanmaları halinde Enstitümüzdeki eğitimleri 
süresince tüm işlemlerinde yabancı uyruklu öğrencilere uygulanan kurallara tabi tutulurlar. 
 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
 

1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet 
fotokopisi ile tercümesi (Diploma ve Mezuniyet Belgesinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 
denklik belgesi düzenlenmiş olması zorunludur) 
 
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve 
bir adet fotokopisi ile tercümeleri (Diploma ve Mezuniyet Belgesinin Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından denklik belgesi düzenlenmiş olması zorunludur) 
 

2. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile 
tercümesi (Lisans transkriptinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denklik belgesi düzenlenmiş 
olması zorunludur) 
 
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi 
ile tercümesi (Lisans ve Yükseklisans transkriptinin Öğretim Kurumu tarafından denklik belgesi 
düzenlenmiş olması zorunludur) 
 
 

3. ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği ve bir adet fotokopisi. 
(Lisans ve ya Yüksek Lisans öğrenimlerini Türkiye’deki bir üniversitede tamamlayan adaylardan 
istenmektedir.) 
 

4. Pasaport aslı ve bir adet fotokopisi  



 
5. İki adet fotoğraf  

 
6. İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve bir adet fotokopisi. (Bu 

belge kesin kayıt işleminden sonra temin edilebilir.) 
 

7. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve bir adet fotokopisi (TÖMER belgesi olmayanlara 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5-ç maddesi uygulanır.)  

 
8. Doktora Programına müracaat eden Yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında İngilizce, 

Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin 
herhangi birinden en az 55 Puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili sınav sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi.  

 
 
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf 

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf

