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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU ESASLARI  

 

 
Bir aday alan içi veya alan dışı olduğuna bakılmaksızın yüksek lisans için en fazla iki, doktora 
için ise sadece 1 programa başvuru yapabilir. 
 

1. DİPLOMA 

 Yüksek lisans başvuru için lisans, doktora başvurusu için lisans ve tezli yüksek lisans 
diploması veya mezuniyet belgesi  

 Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik 
belgesi /okul tanıma yazısı  gerekmektedir. 

2. TRANSKRİPT 

 Yüksek lisans başvuru için lisans, doktora başvurusu için lisans ve tezli yüksek lisans 
transkript belgesi  

 Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel 
AGNO değeri dikkate alınır. 

 100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm 
Cetveli kullanılacaktır. 

3. ALES BELGESİ YA DA EŞDEĞER BELGELER 

 Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruda bulunacak adayların ilgili puan 
türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir 
puan almış olmaları gerekir. 

 Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı lisansüstü programlarına başvurularda ALES şartı 
aranmaz.  

ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir. 

ALES (SÖZEL-EA) 
GRE 

GMAT 
Eski Yeni 

55 610 149 450 

 

· ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır. 

4. YABANCI DİL BELGESİ 

Türkçe öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programlarına başvurularda;  

a) İngilizcenin resmi dil olduğu bir ülkedeki lise, lisans veya yüksek lisans diplomalarından 
birisine sahip olmak,  

b) Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen İngilizce merkezî dil sınavlarından 
en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puan 
almış olmak,  
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c)  Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin açtığı İngilizce yeterlik sınavlarından birinden en az 
60 puan almış olmak,  

- Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı “Türkçe Eğitimi tezli yüksek lisans” programına 
başvurularda yabancı dil şartı aranmamaktadır.  

İngilizce öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programlarına başvurularda; 

 a) Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen İngilizce merkezî dil sınavlarından 
en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir 
puan almış olmak gereklidir.  

Doktora programlarına başvurularda;   

a) Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en 
az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan 
almış olmak gereklidir.   

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin açtığı İngilizce yeterlik sınavı geçerlilik 
süresi,  sınav sonucundan itibaren 3 (üç) yıldır.  

Yükseköğretim Kurulu ile OSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav 
belgeler için YÖK’ün belirlediği geçerlilik süreleri dikkate alınır.  

5. TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ  

Uluslararası adaylardan, eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programına başvurularda Türkçe 
yeterlik belgesi istenir. Belge Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Dil Merkezlerinden veya 
Yunus Emre Enstitüsünden alınmış en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe olmayan programa 
kayıtlı uluslararası öğrencilerin program süresi içerisinde en az (C1) seviyesi Türkçe yeterlik 
belgesini almaları zorunludur.  

6. GİRİŞ SINAVI 

Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında 
giriş sınavına  (sözlü ve/veya yazılı) katılmaları gerekir.  

Giriş Sınavı esnasında ; 

-On-line Başvuru Formu Çıktısı 

-Kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaportan herhangi biri) 

-Ales belgenizi  

-Yabancı dil belgenizi  

-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi  

Yanında evraklarınızı asılları ve fotokopileri ile bulundurunuz ve Sınav jürisine evrakların 
fotokopilerini teslim ediniz. 

İki programa başvuranlar iki takım belge teslim edecektir. 

-Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. 
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Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir: 

-Tezli yüksek lisans/Doktora programları için; 

Genel Başarı Notu=0.25*Lisans/Yüksek Lisans Ağırlıklı Not Ortalaması+0.25 Giriş Sınavı Notu 
+0.50*ALES puanı 

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için; genel başarı notunun, tezli yüksek lisans programları 
için en az 60(100 üzerinden) ve doktora programları için ise en az 70 (100 Üzerinden) olması 
gerekir. 

-Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı lisansüstü programları için;  

Genel Başarı Notu : %50*Lisans/Yüksek lisans Ağırlık Not Ortalaması + %50 Giriş Sınavı Notu 

6.DOSYA DEĞERLENDİRME 

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalına bağlı lisansüstü programlara başvuracak adayların on-line 
başvuru yaptıktan sonra, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığına dosya teslim etmeleri gerekiyor. 
Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılır.  

Dosya teslimi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.  

 

 

http://www.sts.yildiz.edu.tr/images/files/On%20Kosullar%20(Guncel).pdf

