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T.C. 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN AŞAĞIDAKİ 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 

 
I .  İKİNCİ  ÖĞRETİM TEZS İZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

 
A. BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Mezuniyet Koşulu 
-Adayların, başvuracakları tezsiz yüksek lisans programı için bu ilanda belirtilen bilim alanlarındaki ve bir 
yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları gereklidir. 
-Aşağıda yer alan “TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI, KONTENJANLAR VE EK KOŞULLAR” 
tablosunda, belirli bilim alanlarındaki lisans programlarından mezuniyet koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans 
programlarımıza, yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş tüm 
adaylar başvurabilir. 
-Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı adayların diploma veya mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi aranır. YÖK nezdinde kayda girmiş denklik başvurusu henüz 
sonuçlanmamış olan adayların YÖK tarafından düzenlenmiş tanıma belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Denklik 
başvurusu yaparak YÖK tarafından düzenlenen tanıma belgesini almamış adayların başvurusu kabul edilmez. 
 
2. Yabancı Dil Bilgisi Koşulu 
-Adayların başvuracakları tezsiz yüksek lisans programı için bu ilanda belirtilen yabancı dillerden birinde yeterli ve 
geçerli puana sahip olmaları gereklidir. Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilenler de dahil, 
Tablo 1’de belirten sınavların herhangi birinden asgari puanı aldıklarını belgeleyen adaylar, yabancı dil koşulunu 
karşılamış olurlar. 

 
Tablo 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 

YDS/ÜDS/KPDS   YÖKDİL TOEFL-IBT DELF GSÜ YABANCI DİL SINAVI 
50       50 60 B2 50 

 
-Yabancı dil belgesi bulunmayan adaylar, Enstitümüz tarafından ilan edilen tarihlerde GSÜ Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınavlara katılabilirler. (GSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
düzenlenen sınavın sonucu, açıklandığı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir.) 
-Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara Üniversitesi 
TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmaları 
gerekir. 
 

B. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI, KONTENJANLAR VE EK KOŞULLAR 

Tezsiz Yüksek 
Lisans 

Programı 
Kontenjan 

Asgari 
Öğrenci 
 Sayısı 

(1) 
(2) 

Başvuru 
İçin Gerekli  
Yabancı Dil 

YDS/ÜDS/KPDS/ 
GSÜ YDYS 

 Asgari Puanı 
EK KOŞULLAR 

İşletme 35 12 Fransızca/İngilizce/ 50 

Başvurusu onaylanan adayların, resimli 
özgeçmişlerini en geç 10 Haziran 2022, 
saat 23:59’a kadar aataay@gsu.edu.tr 
adresine göndermeleri zorunludur. 

Pazarlama ve 
Lojistik 

Yönetimi 
35 12 Fransızca/İngilizce 50 - 

Uluslararası 
İlişkiler 

35 12 Fransızca/İngilizce 50 - 

Pazarlama 
İletişimi 
Yönetimi 

35 12 Fransızca/İngilizce 50 - 
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(1) DİKKAT! Bu tabloda yer alan programların her biri için başvuran öğrenci sayısı, ilgili program için belirtilen 
asgari öğrenci sayısından az olduğu takdirde ilgili programın giriş sınavı yapılmaz ve bu ilanda belirtilen 
yarıyıl için ilgili programa öğrenci alımı olmaz. 
 

(2) DİKKAT! Bu tabloda yer alan programların her biri için kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı, ilgili program 
için belirtilen asgari öğrenci sayısından az olduğu takdirde, bu ilanda belirtilen yarıyıl için ilgili programa 
öğrenci alımı yapılmaz. Bu durumda, kesin kayıt işlemi geri alınır, adayların kayıt hakları saklı tutulmaz, 
sonraki yarıyıllarda ileri sürülemez ve kesin kayıt sürecinde ödenen öğrenim ücreti ilgili adaylara iade edilir. 
 

C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Adayın başvurmak istediği programın öğrenci alım sınavına katılma hakkı kazanabilmesi için Enstitümüze iletmesi 
gereken belgeler şunlardır: 
 

1. Lisans programı diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin mezun olunan üniversite tarafından “aslı gibidir” 
onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış mezun belgesi. 
- Halen devam etmekte oldukları lisans programından, Enstitümüzün ilgili tezsiz yüksek lisans programına mazeret 
kaydı için öngörülen süre sona ermeden önce mezun olabilecek adaylar, taahhütname imzalamak koşuluyla başvuru 
yapabilirler. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için ilgili diploma ya da mezuniyet belgesinin 
noter onaylı yeminli tercümesi ve YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi. Denklik başvurusu henüz 
sonuçlanmamış olan adaylar için (program tamamlanmadan önce denklik belgesinin ibraz edilmesi koşuluyla) YÖK 
tarafından düzenlenmiş tanıma belgesi ve denklik başvurusu gösterir belge. 
2. Lisans programı not döküm (transkript) belgesinin mezun olunan üniversite tarafından “aslı gibidir” onaylı veya 
noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış not döküm (transkipt) belgesi. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için diploma ekinin örneği. 
3. Geçerli nitelikteki yabancı dil sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı. 
- Sınav sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav 
tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olarak kabul edilir. 
- GSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınava katılan adayların sınav sonuçları çevrimiçi başvuru 
sisteminde görüldüğünden, ilgili adaylar sonuç belgesi yüklemeyecektir. 
- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara Üniversitesi 
TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmaları 
gerekmektedir. 
4. T.C. Nüfus Kâğıdı veya T.C. Kimlik Kartının örneği. 
Yabancı uyruklu adaylar için geçerlilik tarihi dolmamış pasaportun noter tasdikli sureti. 
5. Yüz açık ve kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde, başvuru işleme alınmaz. 
Başvurusu Enstitümüz tarafından onaylanmayan adayların, öğrenci alım sınavına katılma hakkı bulunmaz. 

İletişim 
Stratejileri ve 

Halkla İlişkiler 
35 12 Fransızca/İngilizce 50 - 

Dijital Medya 
ve Görsel İşitsel 

Tasarım 
35 12 

Fransızca/İngilizce/ 
Almanca 

50 - 

Türkiye Üzerine 
Toplumsal 
İncelemeler 

35 12 
Fransızca/İngilizce/ 

Almanca 
50 - 

Siyaset Bilimi 35 12 Fransızca/İngilizce 50 - 

Finansal 
Ekonomi 

35 12 Fransızca/İngilizce 50 - 

Ekonomi 
Hukuku 

35 12 
Fransızca/İngilizce/ 

Almanca 
50 

Adayların hukuk fakültesi, iktisadi ve 
idari bilimler fakültesi veya dengi, 
siyasal bilgiler, iletişim veya 
mühendislik fakültelerinin mezunu 
olmaları zorunludur. 

İnsan Hakları 
Hukuku 

35 12 
Fransızca/İngilizce/ 

Almanca 
50 - 

Sağlık Hukuku 35 12 
Fransızca/İngilizce/ 

Almanca 
50 - 
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Ç. BAŞVURU USULÜ, ÖĞRENCİ ALIM SINAVI VE DEĞERLENDİRME * 
Adaylar, öğrenci alım sınavlarına katılmak için başvurularını çevrimiçi olarak ve aşağıda belirtilen şekilde yaparlar: 
- Aday, Galatasaray Üniversitesi web sitesi ana sayfasındaki (http://www.gsu.edu.tr) “ÖĞRENCİ” sekmesi altında 
bulunan “BAŞVURU SİSTEMİ” bağlantısından ulaşılan “Galatasaray Üniversitesi Başvuru Sistemi” sayfasından, 
“LİSANSÜSTÜ BAŞVURU” sayfasına geçer, “yeni kullanıcı” oluşturur ve başvuru işlemlerini başlatır. 
- Aday, sisteme kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine gönderilen erişim bilgileri ile sisteme giriş yapar, 
ilgili bilgi formlarını doldurur, “BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER”i eksiksiz, doğru ve güncel olarak sisteme 
yükler ve son adımda tercih formunun çıktısını alır. 
- Aday çevrimiçi başvurusunu tamamladıktan sonra, her bir başvuru Enstitümüz tarafından incelenir ve sadece 
başvuruları onaylanan adaylar başvurduğu programın öğrenci alım sınavına katılma hakkına sahip olur. 
-Tezsiz yüksek lisans programları için öğrenci alım sınavları, yazılı ve/veya sözlü bilim sınavı şeklinde yapılır 
ve 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve sözlü bilim sınavı yapılması halinde, bu sınavlardan 
alınan notların eşit ağırlıklı ortalaması esas alınır. Bilim sınav(lar)ından alınan bu not, kesin kayıt hakkı kazanan 
adayların belirlenmesinde “nihai başarı notu” olarak %100 oranında kullanılır. 
- Bu ilanda yer alan programların her biri için öğrenci alım sınavı tarihi ve sınav usulü Enstitümüz web sayfasında 
ilan edilecektir; yazılı bilim sınavları Üniversitemiz Ortaköy yerleşkesinde yüz yüze düzenlenir. * 
- Başvurusu onaylanan, böylelikle öğrenci alım sınavına katılma hakkı kazanan adaylara, söz konusu sınavlara 
katılabilmeleri için gerekli bilgilendirme, yazılı ve sözlü sınavlar için Enstitümüz web sitesi ve sadece sözlü sınavlar 
için sisteme kayıt formunda belirttikleri elektronik  posta adreslerine gönderilen bilgilendirme mesajları yoluyla 
yapılır. 
- Öğrenci alım sınavlarında başarılı olan adaylar, (öncelikle asil listeden ve ilgili programda boş kontenjan kalarak 
sıra gelmesi halinde yedek listeden) kesin kayıt hakkı kazanır. 
 

D. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ve KESİN KAYIT SÜRECİ * 
Kesin kayıt işlemi için gerekli belgeler şunlardır: 
1. Adayın mezun olduğu lisans programı diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin ilgili üniversite tarafından 

“aslı gibidir” onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış mezun belgesi. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için ilgili diploma ya da mezuniyet 
belgesinin noter onaylı yeminli tercümesi ve YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi. Denklik başvurusu 
henüz sonuçlanmamış olan adaylar için (program tamamlanmadan önce denklik belgesinin ibraz edilmesi 
koşuluyla) YÖK tarafından düzenlenmiş tanıma belgesi ve denklik başvurusu gösterir belge. 

2. Adayın mezun olduğu lisans programı not döküm belgesinin (transkript) ilgili üniversite tarafından “aslı gibidir” 
onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış not döküm (transkipt) belgesi. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için diploma ekinin örneği. 

3. Adayın geçerli yabancı dil sınavı (bkz. Tablo 1) sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi. 
- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylar için Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara Üniversitesi 
TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer belge. 

4. T.C. Nüfus Kâğıdı veya T.C. Kimlik Kartının örneği. 
Yabancı uyruklu adaylar için geçerlilik tarihi dolmamış pasaportun noter tasdikli sureti. 

5. Erkek adayların, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik Durum 
Müsaade Belgesi”. 
DİKKAT! Bakaya durumunda olanların ya da mahkeme önünde yargılama süreci devam eden adayların 
kayıtları yapılmaz ve bu adaylar kayıt haklarını kaybederler. 

6. Yüz açık ve kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
7. Programın öğrenim ücretinin, bu ilanın ilişkin olduğu yarıyıl için ödendiğini gösteren banka dekontu. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretinin 3 (üç) katı 
tutarında ödeme yaparlar. 

DİKKAT! Asil ve yedek listelerden kesin kayıt sürecine ilişkin diğer önemli hususlar, bu ilanın “IV. TÜM 
PROGRAMLAR İÇİN ORTAK HUSUSLAR” başlığı altında yer almaktadır.  
 

E. BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ * 
Başvurular                         :  09 Mayıs – 03 Haziran 2022 saat 23:59’a kadar 
Giriş Sınavları                   :  13 - 17 Haziran 2022 
Kesin Kayıtlar                   :  22 - 24 Haziran 2022 
Mazeret Kayıtları              :  27 - 28 Haziran 2022 
Yedek Kayıtları                 : 30 Haziran - 01 Temmuz 2022 
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II .  TEZLİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
 

A. BAŞVURU KOŞULLARI 
1. Mezuniyet Koşulu 
- Adayların, başvuracakları tezli yüksek lisans programı için bu ilanda belirtilen bilim alanlarındaki ve bir 
yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları gereklidir. 
- Aşağıda yer alan “TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI, KONTENJANLAR VE EK KOŞULLAR” 
tablosunda, belirli bilim alanlarındaki lisans programlarının birinden mezuniyet koşulu aranmayan tezli yüksek 
lisans programlarımıza, yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen dört yıllık lisans programlarından mezun 
olmuş tüm adaylar başvurabilir. 
-Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı adayların diploma veya mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi aranır. YÖK nezdinde kayda girmiş denklik başvurusu henüz 
sonuçlanmamış olan adayların YÖK tarafından düzenlenmiş tanıma belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Denklik 
başvurusu yaparak YÖK tarafından düzenlenen tanıma belgesini almamış adayların başvurusu kabul edilmez. 
 

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puanı 
- Adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları tezli yüksek lisans 
programı için bu ilanda belirtilen türde, düzeyde ve geçerli nitelikte asgari puanı sağlamış olmaları gereklidir. ALES 
puanı yerine geçebilecek uluslararası düzeyde kabul gören sınav eşdeğerlikleri Tablo 2’de yer almaktadır. 
 

Tablo 2. ALES Puanı Yerine Geçebilecek Uluslararası Sınavlar ve Eşdeğerlik Tablosu 
ALES GMAT GRE GRE (YENİ) 

70 500 675 153 
75 540 700 155 
80 585 720 156 
85 630 740 158 

 

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin (RG. 20/04/2016-29690) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) 
bendi uyarınca, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. 
Üniversitemiz Senatosu’nun 24.07.2020 tarihli toplantısında alınan ilgili karar uyarınca, bu kapsamdaki adayların 
değerlendirme işlemlerinde 70 (yetmiş) standart puan, ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. 
 

3. Yabancı Dil Bilgisi Koşulu 
- Adayların başvuracakları tezli yüksek lisans programı için bu ilanda belirtilen yabancı dilde veya dillerden birinde 
yeterli ve geçerli puana sahip olmaları gereklidir. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve Tablo 3’de belirten 
yabancı dil sınavlarının herhangi birinden gerekli puanı aldıklarını belgeleyenler, yabancı dil koşulunu sağlamış 
olurlar. 

Tablo 3. Tezli Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu5 
YDS/ÜDS/KPDS YÖKDİL TOEFL-IBT DELF DALF 

50 50 60 B2 C1 
70 70 84 - C1 
75 75 90 - C1 
80 80 96 - C1 
85 85 102  C2 

5 Bu tabloda belirtilmemekle birlikte, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından alınan puanlar, Almanca dil bilgisi düzeyine ilişkin olarak da dikkate alınır. 
 

- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara Üniversitesi 
TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmaları 
gerekir.   
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B. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI, KONTENJANLAR VE EK KOŞULLAR 

Tezli 
Yüksek 
Lisans 

Programı 

Kontenjan 
ALES 
Asgari 
Puanı 

ve 
Türü 

Başvuru 
İçin 

Gerekli 
Yabancı 

Dil 

YDS/ 
ÜDS/ 
KPDS 
Asgari 
Puanı 

 
 
 

 
EK KOŞULLAR 

Sınavla 
Yatay 
Geçişle 

Tezsiz 
Yüksek 
Lisans 

Programı
ndan 
Yatay 
Geçişle 

Asgari  
Öğrenci  
Sayısı 

(1) 
(2) 

Hazırlık 
Sınıfı 

(3) 

Özel Hukuk 20 - 1 - - EA 70 

Fransızca
/ 

İngilizce 
 

70 

Adayların hukuk fakültesi mezunu mezun 
olmaları; lisans mezuniyet ortalamalarının 4 
üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 
70,83 olması gerekmektedir. 

Kamu 
Hukuku 

20 - 1 
 
5 
 

- EA 70 
Fransızca

/ 
İngilizce 

70 

Adayların hukuk fakültesi mezunu mezun 
olmaları; lisans mezuniyet ortalamalarının 4 
üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 
70,83 olması gerekmektedir 

İşletme 30 - 1 5 - EA 75 
Fransızca

/ 
İngilizce 

70 
Adayların lisans mezuniyet ortalaması 4 
üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 
76,66 olmalıdır. 

Üretim 
Yönetimi 

ve 
Pazarlama 

10 - 1 3 - EA 75 
Fransızca

/ 
İngilizce 

70 
Adayların lisans mezuniyet ortalaması 4 
üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 
76,66 olmalıdır. 

İktisat 12 - 1 5 - EA 70 
Fransızca

/ 
İngilizce 

75 
 

Başvurusu onaylanan adaylar, 4 sayfayı 
aşmayacak şekilde araştırma önerisi 
hazırlayacaktır. Bu öneri başlık, konu, literatür 
taraması ve kaynakçadan oluşacaktır. İlgili 
adayların önerilerini en geç 17 Haziran 2022, 
saat 23:59’a kadar sineci@gsu.edu.tr adresine 
göndermeleri zorunludur. 

Medya 
ve 

İletişim 
Çalışmaları 

8 - 1 4 - 
EA/ 

SÖZEL 
70 

Fransızca
/ 

İngilizce 
/ 

Almanca 

75 

Başvurusu onaylanan adayların, çalışmak 
istedikleri konu ile ilgili tez araştırma 
önerilerini Türkçe olarak (en fazla 1000 
kelime), başlık, çalışma alanının seçilme 
nedeni, amacı, araştırma yöntemi, araştırma 
sorusu ve sınırlı bir kaynakça belirterek, en geç 
17 Haziran 2022, saat 23:59’a  kadar 
odanaci@gsu.edu.tr adresine göndermeleri 
zorunlu olup, bu dokümanı süresinde teslim 
etmeyen adaylar sözlü bilim sınavına katılamaz 

Stratejik 
İletişim 

Yönetimi 
8 - 1 3 - 

EA/ 
SÖZEL 

75 

Fransızca
/ 

İngilizce 
/ 

Almanca 

70 

Başvurusu onaylanan adayların, çalışmak 
istedikleri konu ile ilgili tez araştırma 
önerilerini üç sayfayı geçmeyecek şekilde 
Türkçe olarak, başlık, çalışma alanının seçilme 
nedeni, araştırma soruları, kuramsal çerçeve, 
yöntem ve sınırlı kaynakça belirterek en geç 17 
Haziran 2022, saat 23:59’a kadar 
icinarli@gsu.edu.tr adresine göndermeleri 
zorunlu olup, bu dokümanı süresinde teslim 
etmeyen adaylar sözlü bilim sınavına katılamaz 

Uluslararası 
İlişkiler 

12 - 1 3 1 
EA/ 

SÖZEL 
70 

Fransızca 70 
Adayların lisans mezuniyet ortalamasının 4 
üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 
70,83 olması gerekmektedir 

Siyaset 
Bilimi 

10 - 1 3 1 EA 70 Fransızca 70 - 

Felsefe 10 - 1 3 1 EA 70 Fransızca 70 - 

Fransız Dili 
ve 

Edebiyatı 
10 - 1 1 - SÖZEL 

70 
Fransızca 80 - 
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Sosyoloji 10 - 1 2 1 EA 70 Fransızca 70 

- Adayların, tıp, veterinerlik, eczacılık, diş 
hekimliği ve mühendislik fakülteleri dışındaki 
lisans programlarından mezun olmaları; lisans 
mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 
2,50 veya 100 üzerinden en az 65,00 olması 
gerekmektedir.  
- Başvurusu kabul edilen adaylar, araştırma 
yapmak istedikleri konuya ilişkin ve Fransızca 
olarak 5-10 sayfalık bir araştırma projesi 
önerisi hazırlamalıdırlar. Önerinin kapsamında, 
sorunsalın tanıtımı, kuramsal çerçeve, yöntem 
ve kaynakça belirtilmelidir. Kaynakça, 
yukarıda belirtilen sayfa sayısına dahil değildir. 
- Adayların yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde 
görev yapan iki öğretim üyesinden alacakları 
referans mektuplarını (referans veren kişi 
tarafından doğrudan gönderilecektir) ve 
hazırladıkları öneriyi en geç 17 Haziran 2022, 
saat 23:59’a kadar feyzaak@gsu.edu.tr adresine 
göndermeleri zorunludur. 

(1) DİKKAT! Bu tabloda yer alan programların her biri için başvuran öğrenci sayısı, ilgili program için belirtilen asgari 
öğrenci sayısından az olduğu takdirde ilgili programın giriş sınavı yapılmaz ve bu ilanda belirtilen yarıyıl için ilgili 
programa öğrenci alımı olmaz.  
(2) DİKKAT! Bu tabloda yer alan programların her biri için kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı, ilgili program için 
belirtilen asgari öğrenci sayısından az olduğu takdirde, bu ilanda belirtilen yarıyıl için ilgili programa öğrenci alımı 
yapılmaz. Bu durumda, kesin kayıt işlemi geri alınır, adayların kayıt hakları saklı tutulmaz ve sonraki yarıyıllarda ileri 
sürülemez. 
(3) Yalnızca öğretim dili Fransızca olan programlarda, yeterli düzeyde Fransızca bildiğini belgeleyemeyen adaylar için 
Fransızca Hazırlık Sınıfında tanınan kontenjanlar, bu tabloda gösterildiği şekildedir. Fransızca Hazırlık Sınıfında ilgili 
programlar tarafından kullanılmayan kontenjanlar, aynı kategorideki diğer programların öğrencileri için kullanılabilir. 
(4) Yatay geçiş işlemleri Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca tesis edilmektedir. 
 

C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Adayın başvurmak istediği programın öğrenci alım sınavına katılma hakkı kazanabilmesi için Enstitümüze iletmesi 
gereken belgeler şunlardır: 
1. Lisans programı diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin mezun olunan üniversite tarafından “aslı gibidir” 
onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış mezun belgesi. 
- Halen devam etmekte oldukları lisans programından, Enstitümüzün ilgili tezli yüksek lisans programına kesin kayıt 
için öngörülen süre sona ermeden önce mezun olabilecek adaylar, taahhütname imzalamak koşuluyla başvuru 
yapabilirler. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için ilgili diploma ya da mezuniyet belgesinin 
noter onaylı yeminli tercümesi ve YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi. Denklik başvurusu henüz 
sonuçlanmamış olan adaylar için (program tamamlanmadan önce denklik belgesinin ibraz edilmesi koşuluyla) YÖK 
tarafından düzenlenmiş tanıma belgesi ve denklik başvurusu gösterir belge. 
2. Lisans programı belgesinin mezun olunan üniversite tarafından “aslı gibidir” onaylı veya noter tasdikli sureti ya 
da E-Devlet platformundan alınmış not döküm (transkipt) belgesi. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için diploma ekinin örneği. 
3. ALES veya eşdeğeri sınavların (bkz. Tablo 2) geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı. 
Bu sınavların sonuçları, açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.  
4. Geçerli nitelikteki yabancı dil sınavı (bkz. Tablo 3) sonuç belgesinin internet çıktısı. 
- Sınav sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav 

tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olarak kabul edilir. 
- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara Üniversitesi 

TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmaları 
gerekmektedir. 

5. T.C. Nüfus Kâğıdı veya T.C. Kimlik Kartının örneği. 
Yabancı uyruklu adaylar için geçerlilik tarihi dolmamış pasaportun noter tasdikli sureti. 
6. Yüz açık ve kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde, başvuru işleme alınmaz. 
Başvurusu Enstitümüz tarafından onaylanmayan adayların, öğrenci alım sınavına katılma hakkı bulunmaz. 
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Ç. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ 

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi 
uyarınca, Enstitümüz tarafından yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programına devam eden ve geçiş yapmak 
istedikleri tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getiren öğrenciler, yatay geçiş için 
başvurabilirler. Bu şekildeki yatay geçişler ilgili tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ile aynı dönemde 
ve aynı usuller uygulanarak yapılır. 
 

D. BAŞVURU USULÜ, ÖĞRENCİ ALIM SINAVI VE DEĞERLENDİRME * 
Adaylar, öğrenci alım sınavlarına katılmak için başvurularını çevrimiçi olarak ve aşağıda belirtilen şekilde yaparlar: 
- Aday, Galatasaray Üniversitesi web sitesi ana sayfasındaki (http://www.gsu.edu.tr) “ÖĞRENCİ” sekmesi altında 
bulunan “BAŞVURU SİSTEMİ” bağlantısından ulaşılan “Galatasaray Üniversitesi Başvuru Sistemi” sayfasından, 
“LİSANSÜSTÜ BAŞVURU” sayfasına geçer, “yeni kullanıcı” oluşturur ve başvuru işlemlerini başlatır. 
- Aday, sisteme kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine gönderilen erişim bilgileri ile sisteme giriş yapar, 
ilgili bilgi formlarını doldurur, “BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER”i eksiksiz, doğru ve güncel olarak sisteme 
yükler ve son adımda tercih formunun çıktısını alır. 
- Aday çevrimiçi başvurusunu tamamladıktan sonra, her bir başvuru Enstitümüz tarafından incelenir ve sadece 
başvuruları onaylanan adaylar başvurduğu programın öğrenci alım sınavına katılma hakkına sahip olur. 
- Tezli yüksek lisans programları için öğrenci alım sınavları, yazılı ve/veya sözlü bilim sınavı şeklinde yapılır 
ve 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde 
kullanılan nihai başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden şöyle hesaplanır: 

Adayın ALES puanı                                                   % 50 
Adayın yazılı ve/veya sözlü bilim sınavı puanı     + % 50 
                                                                                      % 100 

DİKKAT! Öğrenci alım sınavlarına ilişkin diğer önemli hususlar, bu ilanın “IV. TÜM PROGRAMLAR İÇİN 
ORTAK HUSUSLAR” başlığı altında yer almaktadır. 
 

E. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER * 
Kesin kayıt işlemi için gerekli belgeler şunlardır: 
1. Adayın mezun olduğu lisans programı diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin ilgili üniversite tarafından 
“aslı gibidir” onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış mezun belgesi. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için ilgili diploma ya da mezuniyet belgesinin 
noter onaylı yeminli tercümesi ve YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi. Denklik başvurusu henüz 
sonuçlanmamış olan adaylar için (program tamamlanmadan önce denklik belgesinin ibraz edilmesi koşuluyla) YÖK 
tarafından düzenlenmiş tanıma belgesi ve denklik başvurusu gösterir belge. 
2. Adayın mezun olduğu lisans programı not döküm belgesinin (transkript) ilgili üniversite tarafından “aslı gibidir” 
onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış not döküm (transkipt) belgesi. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için diploma ekinin örneği. 
3. Adayın ALES veya eşdeğeri sınavlardan (bkz. Tablo 2) geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi. 
4. Adayın geçerli yabancı dil sınavı (bkz. Tablo 3) sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi. 
- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylar için Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara 
Üniversitesi TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer belge. 
5. T.C. Nüfus Kâğıdı veya T.C. Kimlik Kartının örneği. 
Yabancı uyruklu adaylar için geçerlilik tarihi dolmamış pasaportun noter tasdikli sureti. 
6. Erkek adayların, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik 
Durum Müsaade Belgesi”. 
DİKKAT! Bakaya durumunda olanların ya da mahkeme önünde yargılama süreci devam eden adayların 
kayıtları yapılmaz ve bu adaylar kayıt haklarını kaybederler. 
7. Yüz açık ve kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
DİKKAT! Asil ve yedek listelerden kesin kayıt sürecine ilişkin diğer önemli hususlar, bu ilanın “IV. TÜM 
PROGRAMLAR İÇİN ORTAK HUSUSLAR” başlığı altında yer almaktadır. 
 

F. BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ * 
Başvurular                         : 16 Mayıs - 10 Haziran 2022 saat 23:59’a kadar 
Giriş Sınavları                   : 20 - 24 Haziran 2022 
Kesin Kayıtlar                   : 29 Haziran – 01 Temmuz 2022 
Mazeret Kayıtları              : 01 - 04 Ağustos 2022 
Yedek Kayıtları                 : 08 - 09 Ağustos 2022  
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III .  DOKTORA PROGRAMLARI 
 

A. BAŞVURU KOŞULLARI 
1. Mezuniyet Koşulu 
- Adayların, başvuracakları doktora programı için bu ilanda belirtilen bilim alanlarındaki ve bir yükseköğretim 
kurumu tarafından yürütülen dört yıllık lisans programı ile iki yıllık tezli yüksek lisans programından mezun olmaları 
gereklidir. 
- Aşağıda yer alan “DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLAR VE EK KOŞULLAR” tablosunda, belirli 
bilim alanlarındaki lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet koşulu aranmayan doktora 
programlarımıza, yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen dört yıllık lisans ve iki yıllık tezli yüksek lisans 
programlarından mezun olmuş tüm adaylar başvurabilir. 
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin (RG. 20/04/2016-29690) Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca, tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet şartı 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans 
programlarına kayıtlı olan veya mezun olan adaylar için aranmaz. 
-Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı adayların diploma veya mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi aranır. YÖK nezdinde kayda girmiş denklik başvurusu henüz 
sonuçlanmamış olan adayların YÖK tarafından düzenlenmiş tanıma belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Denklik 
başvurusu yaparak YÖK tarafından düzenlenen tanıma belgesini almamış adayların başvurusu kabul edilmez. 
 

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puanı 
- Adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları doktora programı 
için bu ilanda belirtilen türde, düzeyde ve geçerli nitelikte asgari puanı sağlamış olmaları gereklidir. ALES puanı 
yerine geçebilecek uluslararası düzeyde kabul gören sınav eşdeğerlikleri Tablo 2’de yer almaktadır. 
 

Tablo 2. ALES Puanı Yerine Geçebilecek Uluslararası Sınavlar ve Eşdeğerlik Tablosu 
ALES GMAT GRE GRE (YENİ) 

70 500 675 153 
75 540 700 155 
80 585 720 156 
85 630 740 158 

 

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin (RG. 20/04/2016-29690) 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (a) 
bendi uyarınca, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. 
Üniversitemiz Senatosu’nun 24.07.2020 tarihli toplantısında alınan ilgili karar uyarınca, bu kapsamdaki adayların 
değerlendirme işlemlerinde 70 (yetmiş) standart puan, ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. 
 

3. Yabancı Dil Bilgisi Koşulu  
- Adayların başvuracakları doktora programı için bu ilanda belirtilen yabancı dilde veya dillerden birinde yeterli ve 
geçerli puana sahip olmaları gereklidir. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve Tablo 4’de belirten yabancı 
dil sınavlarının herhangi birinden gerekli puanı aldıklarını belgeleyenler, yabancı dil koşulunu sağlamış olurlar. 
 

Tablo 4. Doktora Programları Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu6 
YDS/ÜDS/KPDS YÖKDİL TOEFL-IBT DELF DALF 

50 50 60 B2 C1 
70 70 84 - C1 
75 75 90 - C1 
80 80 96 - C1 
85 85 102  C2 

6 Bu tabloda belirtilmemekle birlikte, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından alınan puanlar, Almanca dil bilgisi düzeyine ilişkin olarak da dikkate alınır. 

 

- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara Üniversitesi 
TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmaları 
gerekir.   
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B. DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLAR VE EK KOŞULLAR 

(1) DİKKAT! Bu tabloda yer alan programların her biri için başvuran öğrenci sayısı, ilgili program için belirtilen asgari 
öğrenci sayısından az olduğu takdirde ilgili programın giriş sınavı yapılmaz ve bu ilanda belirtilen yarıyıl için ilgili 
programa öğrenci alımı olmaz. 
(2) DİKKAT! Bu tabloda yer alan programların her biri için kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı, ilgili program için 
belirtilen asgari öğrenci sayısından az olduğu takdirde, bu ilanda belirtilen yarıyıl için ilgili programa öğrenci alımı 

Doktora 
Programı 

Kontenjan ALES 
Asgari 
Puanı 

ve 
Türü 

Başvuru 
İçin 

Gerekli 
Yabancı 

Dil 

YDS/ 
ÜDS/ 
KPDS 
Asgari 
Puanı 

EK KOŞULLAR 
Sınavla 

Yatay 
Geçişle 

Asgari  
Öğrenci  
Sayısı 

(1) 
(2) 

Hazırlık 
Sınıfı 

(3) 

Özel Hukuk 10 - - - EA 70 
Fransızca

/ 
İngilizce 

70 
Adayların hukuk fakültesi mezunu ve özel hukuk 
alanında yüksek lisans programı mezunu olması 
zorunludur. 

Kamu 
Hukuku 

10 - 3 - EA 70 
Fransızca 

/ 
İngilizce 

70 
Adayların hukuk fakültesi mezunu ve hukuk alanında 
yüksek lisans programı mezunu olması zorunludur. 

İşletme 10 - 2 - EA 75 
Fransızca

/ 
İngilizce 

80 

Adayların yüksek lisans programı mezuniyet ortalaması 
4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 76,66 
olmalıdır. Yüksek lisans programından mezuniyet 
belgelerinde ve not döküm belgelerinde “tezli” ibaresi 
bulunmayan adaylar, tezli yüksek lisans programı 
mezunu olduklarını belgelemek zorundadırlar. 

Siyaset 
Bilimi 

5 - - - 
EA/ 

SÖZEL 
80 

Fransızca
/ 

İngilizce 
/ 

Almanca 

80 

- Adayların yüksek lisans programı mezuniyet 
ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 
en az 76,66 olmalıdır. - Başvurusu onaylanan adayların, 
yüksek lisans tezlerinin bir kopyasını (pdf formatında) 
ve 10 sayfalık (taslak plan, kaynakça, sorunsal, 
araştırmanın yöntemi, konuyla ilgili literatür taraması ve 
tezin alana katkısını içeren) doktora tez önerisi 
çalışmasını, en geç 17 Haziran 2022, saat 23:59’a kadar 
bcaymaz@gsu.edu.tr adresine göndermeleri zorunlu 
olup, bu dokümanları süresinde teslim etmeyen adaylar 
yazılı ve sözlü bilim sınavlarına katılamaz. 

Medya ve 
İletişim 

Çalışmaları 
6 - 4 - 

EA/ 
SÖZEL 

70 

Fransızca
/ 

İngilizce 
/ 

Almanca 

75 

- Adayların yüksek lisans programı mezuniyet 
ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 
en az 76,66 olmalıdır. - Başvurusu onaylanan adayların, 
bir adet özgeçmiş, iki adet referans mektubu (referans 
veren kişiler tarafından doğrudan gönderilecektir) ve 
doktora tez önerisi çalışmasını en geç 17 Haziran 2022, 
saat 23:59’a kadar krizvanoglu@gsu.edu.tr adresine 
göndermeleri zorunlu olup, bu dokümanları süresinde 
teslim etmeyen adaylar yazılı ve sözlü bilim sınavlarına 
katılamaz. 

İktisat 6 - - - EA 70 
Fransızca

/ 
İngilizce 

75 

Başvurusu onaylanan adayların, 4 sayfayı aşmayacak 
şekilde hazırladıkları ve başlık, konu, literatür taraması 
ile kaynakçadan oluşan araştırma önerisi çalışmasını, en 
geç 17 Haziran 2022, saat 23:59’a kadar 
sineci@gsu.edu.tr adresine göndermeleri zorunludur. 

Felsefe 10 - - 1 EA 70 Fransızca 70 
Adaylarda felsefe lisans veya felsefe yüksek lisans 
programlarının en az birinden mezun olma koşulu 
aranır. 

Uluslararası 
İlişkiler 

6 - 2 - 
EA/ 

SÖZEL 
75 

Fransızca
/ 

İngilizce 
 

80 
 

Adaylarda uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat, 
işletme, sosyoloji veya hukuk lisans programı mezunu 
olma koşulu (uluslararası ilişkiler lisans programı 
mezunu dışındakiler için uluslararası ilişkiler yüksek 
lisans programı mezunu olma) ve yüksek lisans 
programı mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 
2,75 veya 100 üzerinden en az 70,83 olması aranır. 
Başvurusu onaylanan adayların, 1 adet referans 
mektubunu (referans veren kişi tarafından doğrudan 
gönderilecektir) ve yüksek lisans tezlerinin bir 
kopyasını (pdf formatında) en geç 17 Haziran 2022, saat 
23:59’a kadar sserdaroglu@gsu.edu.tr adresine 
göndermeleri zorunludur. 
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yapılmaz. Bu durumda, kesin kayıt işlemi geri alınır, adayların kayıt hakları saklı tutulmaz ve sonraki yarıyıllarda ileri 
sürülemez. 
(3) Yalnızca öğretim dili Fransızca olan programlarda, yeterli düzeyde Fransızca bildiğini belgeleyemeyen adaylar için 
Fransızca Hazırlık Sınıfında tanınan kontenjanlar, bu tabloda gösterildiği şekildedir. Fransızca Hazırlık Sınıfında ilgili 
programlar tarafından kullanılmayan kontenjanlar, aynı kategorideki diğer programların öğrencileri için kullanılabilir. 

 

C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Adayın ilgili programın öğrenci alım sınavına katılma hakkı kazanabilmesi için iletmesi gereken belgeler şunlardır: 
1. Lisans programı ve yüksek lisans programı diplomalarının ya da geçici mezuniyet belgelerinin mezun olunan 
üniversiteler tarafından “aslı gibidir” onaylı veya noter tasdikli suretleri ya da E-Devlet platformundan alınmış 
mezun belgeleri. 
- Halen devam etmekte oldukları yüksek lisans programından, Enstitümüzün ilgili doktora programına kesin kayıt 
için öngörülen süre sona ermeden önce mezun olabilecek adaylar, taahhütname imzalamak koşuluyla başvuru 
yapabilirler. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için ilgili diploma ya da mezuniyet 
belgelerinin noter onaylı yeminli tercümeleri ve YÖK tarafından düzenlenen denklik belgeleri. Denklik başvurusu 
henüz sonuçlanmamış olan adaylar için (program tamamlanmadan önce denklik belgesinin ibraz edilmesi koşuluyla) 
YÖK tarafından düzenlenmiş tanıma belgeleri ve denklik başvurusu gösterir belgeler. 
2. Lisans programı ve yüksek lisans programı not döküm (transkript) belgelerinin mezun olunan üniversiteler 
tarafından “aslı gibidir” onaylı veya noter tasdikli suretleri ya da E-Devlet platformundan alınmış not döküm 
(transkipt) belgeleri. 
3. ALES veya eşdeğeri sınavların (bkz. Tablo 2) geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı. 
Bu sınavların sonuçları, açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.  
4. Geçerli nitelikteki yabancı dil sınavı (bkz. Tablo 4) sonuç belgesinin internet çıktısı. 
- Sınav sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav 

tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olarak kabul edilir. 
- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara Üniversitesi 

TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmaları 
gerekmektedir. 

5. T.C. Nüfus Kâğıdı veya T.C. Kimlik Kartının örneği. 
Yabancı uyruklu adaylar için geçerlilik tarihi dolmamış pasaportun noter tasdikli sureti. 
6. Yüz açık ve kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde, başvuru işleme alınmaz. 
Başvurusu Enstitümüz tarafından onaylanmayan adayların, öğrenci alım sınavına katılma hakkı bulunmaz. 
 

Ç. BAŞVURU USULÜ, ÖĞRENCİ ALIM SINAVI VE DEĞERLENDİRME * 
Adaylar, öğrenci alım sınavlarına katılmak için başvurularını çevrimiçi olarak ve aşağıda belirtilen şekilde yaparlar: 
- Aday, Galatasaray Üniversitesi web sitesi ana sayfasındaki (http://www.gsu.edu.tr) “ÖĞRENCİ” sekmesi altında 
bulunan “BAŞVURU SİSTEMİ” bağlantısından ulaşılan “Galatasaray Üniversitesi Başvuru Sistemi” sayfasından, 
“LİSANSÜSTÜ BAŞVURU” sayfasına geçer, “yeni kullanıcı” oluşturur ve başvuru işlemlerini başlatır. 
- Aday, sisteme kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine gönderilen erişim bilgileri ile sisteme giriş yapar, 
ilgili bilgi formlarını doldurur, “BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER”i eksiksiz, doğru ve güncel olarak sisteme 
yükler ve son adımda tercih formunun çıktısını alır. 
- Aday çevrimiçi başvurusunu tamamladıktan sonra, her bir başvuru Enstitümüz tarafından incelenir ve sadece 
başvuruları onaylanan adaylar başvurduğu programın öğrenci alım sınavına katılma hakkına sahip olur. 
- Doktora programları için öğrenci alım sınavları, yazılı ve/veya sözlü bilim sınavı şeklinde yapılır ve 100 (yüz) 
tam not üzerinden değerlendirilir. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde kullanılan nihai 
başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden şöyle hesaplanır: 

Adayın ALES puanı                                                   % 50 
Adayın yazılı ve/veya sözlü bilim sınavı puanı     + % 50 
                                                                                      % 100 

DİKKAT! Öğrenci alım sınavlarına ilişkin diğer önemli hususlar, bu ilanın “IV. TÜM PROGRAMLAR İÇİN 
ORTAK HUSUSLAR” başlığı altında yer almaktadır. 
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D. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER * 
Kesin kayıt işlemi için gerekli belgeler şunlardır: 
1. Lisans ve yüksek lisans programı diplomalarının ya da geçici mezuniyet belgelerinin ilgili üniversite tarafından 

“aslı gibidir” onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış mezun belgeleri. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için ilgili diploma ya da mezuniyet 
belgesinin noter onaylı yeminli tercümesi ve YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi. Denklik başvurusu 
henüz sonuçlanmamış olan adaylar için (program tamamlanmadan önce denklik belgesinin ibraz edilmesi 
koşuluyla) YÖK tarafından düzenlenmiş tanıma belgesi ve denklik başvurusunu gösterir belge. 

2. Lisans ve yüksek lisans programı not döküm belgelerinin (transkript) ilgili üniversiteler tarafından “aslı gibidir” 
onaylı veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet platformundan alınmış not döküm (transkipt) belgeleri. 
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan tüm adaylar için diploma eklerinin örneği. 

3. ALES veya eşdeğeri sınavlardan (bkz. Tablo 2) geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi. 
4. Geçerli yabancı dil sınavı (bkz. Tablo 4) sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi. 

- Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylar için Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “Ankara 
Üniversitesi TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer belge. 

5. T.C. Nüfus Kâğıdı veya T.C. Kimlik Kartının örneği. 
Yabancı uyruklu adaylar için geçerlilik tarihi dolmamış pasaportun noter tasdikli sureti. 

6. Erkek adayların, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik 
Durum Müsaade Belgesi”. 
DİKKAT! Bakaya durumunda olanların ya da mahkeme önünde yargılama süreci devam eden adayların 
kayıtları yapılmaz ve bu adaylar kayıt haklarını kaybederler. 

7. Yüz açık ve kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
DİKKAT! Asil ve yedek listelerden kesin kayıt sürecine diğer önemli hususlar, bu ilanın “IV. TÜM 
PROGRAMLAR İÇİN ORTAK HUSUSLAR” başlığı altında yer almaktadır. 
 

E. BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ* 
Başvurular                         : 16 Mayıs – 10 Haziran 2022 saat 23:59’a kadar 
Giriş Sınavları                   : 20 - 24 Haziran 2022 
Kesin Kayıtlar                   : 29 Haziran - 01Temmuz 2022 
Mazeret Kayıtları             : 01 - 04 Ağustos 2022 
Yedek Kayıtları                : 08 - 09 Ağustos 2022 

 

IV. TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK HUSUSLAR * 
- Bu ilanda yer alan programların her biri için öğrenci alım sınavı tarihi ve sınav usulü Enstitümüz web sayfasında 
ilan edilir; yazılı bilim sınavları Üniversitemiz Ortaköy yerleşkesinde yüz yüze düzenlenir. * 
- Başvurusu Enstitümüz tarafından onaylanan, böylelikle öğrenci alım sınavına katılma hakkı kazanan adaylara, bu 
sınavlara ilişkin bilgilendirme, yazılı ve sözlü sınavlar için Enstitümüz web sitesi ve sadece sözlü sınavlar için sisteme 
kayıt formunda belirttikleri elektronik posta adreslerine gönderilen bilgilendirme mesajları yoluyla yapılır. 
- Öğrenci alım sınavlarında başarılı olan adaylar, (öncelikle asil listeden ve ilgili programda boş kontenjan kalarak 
kendilerine sıra gelmesi halinde yedek listeden) kesin kayıt hakkı kazanır. 
- İlgili programda boş kontenjan bulunması halinde, yedek kayıt sürecine ilişkin gerekli bilgilendirme, yedek kayıt 
listesinde yer alan adaylara Enstitümüz web sitesi ve/veya sisteme kayıt formunda belirttikleri elektronik posta 
adreslerine gönderilen bilgilendirme mesajları yoluyla yapılır.  
-DİKKAT! Kesin kayıt çevrim içi olarak yapılır, posta ile kesin kayıt kabul edilmez. 
-DİKKAT! Öğrenci alım sınavlarında başarılı olan ve asil veya yedek listeden kesin kayıt sırası gelmesine karşın 
süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, öğrencilik hakkı kazanamaz, kesin kayıt hakkını kaybeder ve daha sonra 
bu hakkı ileri süremez. 
Kesin kayıt işlemi, adayın kesin kayıt aşamasında sisteme yüklediği belgelerin eksiksiz olduğu ve kesin kayıt 
koşullarına uygunluğu Enstitümüz tarafından onaylandıktan ve aday tarafından doldurulup imzalanan 
“Kesin Kayıt Formu”nun Enstitümüze ulaştığı tespit edildikten sonra tamamlanır ve geçerlilik kazanır. 
- DİKKAT! Bu ilanda yer alan programların her biri için kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı, ilgili program için 
belirtilen asgari öğrenci sayısından az olduğu takdirde, bu ilanda belirtilen yarıyıl için ilgili programa öğrenci alımı 
yapılmaz. Bu durumda, kesin kayıt işlemi geri alınır, adayların kayıt hakları saklı tutulmaz, sonraki 
yarıyıllarda ileri sürülemez ve tezsiz yüksek lisans programına kesin kayıt aşamasında ödenen öğrenim ücreti 
ilgili adaylara iade edilir. 
 

* DİKKAT! Olağan dışı zorunluluklarla karşılaşılması halinde, bu ilanda yer alan tarihlerde, öğrenci alım 
sınavları ve süreçleri ile başvuru ve kesin kayıt usullerinde Üniversitemizin değişiklik yapma hakkı 
saklıdır. Bu tür değişiklikler, karara bağlandığı günü izleyen gün Enstitümüz web sitesinde ilan edilir. 


