Lisansüstü Programlara Başvurular için Genel Bilgiler ve Şartlar
1. Lisansüstü programlara başvurular Ensitütümüzün resmi internet sitesi üzerinden
https://sbe.atu.edu.tr/ 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Elektronik başvuruda sistemde yer alan formlara istenen kişisel bilgiler girilecek ve bu
bilgilere esas olan belgelerin elektronik hali (jpeg veya pdf) sisteme yüklenecektir.
3. Ön Kayıt Başvuruları sadece Online yapılacak olup, elden ve posta yolu ile başvuru kabul
edilmeyecektir.
4. Online ön kayıt başvuru sonucunda bilgilerinde eksiklik bulunanlar ya da anabilim dalının
ölçütlerini karşılamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Adaylar, online başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladıktan sonra Enstitü’ye
herhangi bir evrak göndermeyeceklerdir. Sadece mülakat sınavında başarılı olan adaylar
kesin kayıt için gerekli olan belgeleri, kesin kayıt sırasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne
şahsen elden teslim edeceklerdir. (Enstitümüzde belge onayının -aslı gibidiryapılabilmesi için belgenin aslı ile birlikte fotokopisi getirilmelidir).
6. Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile gelen veya online başvuru sırasında gerçeğe
aykırı/yanlış beyan verdiği belirlenen aday/adayların gerçek puanları dikkate alınmaksızın
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan denklik belgesi istenecektir.
8. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Kesin
kayıt için ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
9. Sadece〝Kesin Kayıt Hakkıʺ kazanan adaylardan ilgili belgelerin asılları veya noter
onaylı nüshalarını sunmaları istenecektir.
10. Lisansüstü programlara başvurabilmek için; Lisansüstü Program tarafından aranan özel
koşulların sağlanması gerekmektedir
11. Lisansüstü program başvuruları için başvuru ücreti alınmayacaktır.
12. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin geçerlilik
süresi, ALES sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. ALES yerine GMAT ve
GRE de eşdeğer sınav olarak kabul edilebilir.
13. Yabancı uyruklu adayların ilgili başvuru belgelerini Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş
hali ile sunmaları istenmektedir. Bu adaylardan ALES belgesi istenmemektedir. Ancak
mülakat sürecinde Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve
Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgelerin
sunulması adayın kabulünü kolaylaştırabilecektir.
14. Türkçe yürütülecek Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak yabancı uyruklu
adaylar, Türkçe dil yeterliliklerini belge ile ispat etmek zorundadırlar.
15. Yabancı Dil sınavları için ; YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası sınavların eşdeğeri kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav
Eşdeğerliklerine
http://www.osym.gov.tr/Eklenti/46,yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleripdf.pdf?0 adresinden ulaşabilirsiniz.)
16. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adaylardan gerekli asgari
yabancı dil puanını belgelendiremeyenler, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu
tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (ücret karşılığında)
katılabilirler (Sınav Tarihi: 07.08.2019). Bu sınava başvurmak için Yabancı Diller Yüksek
Okulu ile iletişime geçilmelidir.
17. Tezli Yüksek Lisans Programlarına veya İşletme Doktora Programına başvuruda
bulunmak isteyen adaylardan elektronik başvuru sırasında, hazırlayacakları bir
ʺMotivasyon Mektubuʺnu sisteme yüklemeleri istenmektedir. Bu mektupta adayın;
eğitim ve varsa iş geçmişi ile ilgili programa hangi amaç/larla başvurmak istediği,

programdan beklentisinin neler olduğunu özetlemesi beklenmektedir. Mektubun iki
sayfayı aşmaması ve İngilizce hazırlanması önerilmektedir.
18. Enstitümüz web sayfasında adaylara yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir. Mülakat ve
Yerleştirme sonuçları Enstitümüz web sayfasında ilan edilecek; ayrıca adaylara
yerleştirme belgesi gönderilmeyecektir.
19. Bir adayın beyanının gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiğinde, aradan geçen süreye
bakılmaksızın aday elde ettiği tüm haklarını kaybeder.
20. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kaynaklı mücbir sebeplerin
ortaya çıkması halinde şahsen başvurular da kabul edilebilecektir.
21. Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan mezuniyet notu, ALES, YDS, YÖKDİL vb.
sınav sonuçlarına ilişkin yanlış beyanda bulunan, özel başvuru şartlarını taşımayan veya
yanıltıcı belge veren adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup bu adaylar mülakata
katılsalar dahi kesin kayıt hakkı kazanamayacaktır.
22. Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asil olarak
kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte
bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında kayıt
yaptırmayan asil adaylar ile 3-4 Eylül 2019 arasında kayıt yaptırmayan yedek adaylar
haklarını kaybedeceklerdir.
23. Adaylar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki birden
fazla lisansüstü programa başvurabilir. Başvurulan programların mülakat sınavı
saatlerinin çakışması durumunda Enstitü’nün sorumluluğu yoktur.
24. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilmiş denklik/okul tanıma belgesini kesin kayıtta Enstitümüze
sunacaktır.
25. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda
birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.
26. Mezuniyet Notunun Değerlendirilmesinde;
Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan mezuniyet notu 100’lük sisteme göre
değerlendirilir. Bu sebeple başvuru formunda ilgili alana Diploma Mezuniyet Notunun
100 ‘lük sisteme göre girilmesi gerekmektedir. Mezuniyet notları 100’lük sisteme göre
düzenlenen adayların mezuniyet notları olduğu gibi kabul edilir. Mezuniyet notları
4’lük sisteme göre düzenlenen adayların 100’lük sistemdeki not karşılıkları için,
YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları”
tablosundaki değerler dikkate alınır. Mezuniyet notları 4’lük sistemin yanı sıra ilgili
üniversitelerce dönüştürülmüş haliyle 100’lük sisteme göre düzenlenen adayların
sadece 4’lük sistemdeki notunun YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların
100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosundaki karşılıkları başvuru puanı
hesaplanmasına katılır. Diğer karşılıklar dikkate alınmayacaktır. 100’lük sistemde not
karşılığını öğrenmek için: https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf
adresi ziyaret edilebilir.
27. Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2019–2020 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Yarıyılı için geçerlidir.

