
GENEL BİLGİ 
 

 Lisansüstü başvurusu için İlk Girişi tıklayınız. İşleminiz onaylandıktan sonra belirttiğiniz e-posta adresinize bilgi mesajı 

gelecektir. Şartları sağlamayan öğrencilerin başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. 

 

 Yüksek Lisans başvuruları için herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaya ek olarak aşağıdaki şartlar aranmaktadır. 

o Kamu Hukuku ve Özel Hukuk yüksek lisans programlarına başvuracak adayların Hukuk Diplomasına sahip 

olmaları gerekmektedir. 

 Doktora başvuruları için herhangi bir alanda lisans ve yüksek lisans diplomalarına sahip olmaya ek olarak aşağıdaki şartlar 

aranmaktadır. 

 

ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES** sınavından alınması gereken puanlar 

 

Lisansüstü  

Programları 

Burslu* Burssuz 

Tezli Tezsiz Tezli 

Göç Çalışmaları (Y.L.) 85 (Eşit Ağırlık) 70 (Eşit Ağırlık) 85 (Eşit Ağırlık) 

Güvenlik Çalışmaları (Y.L.) 85 (Eşit Ağırlık)  55 (Eşit Ağırlık) 70 (Eşit Ağırlık) 

İktisat (Y.L.) 85 (Eşit Ağırlık) 70 (Eşit Ağırlık) 85 (Eşit Ağırlık) 

İşletme (Y.L.) 85 (Eşit Ağırlık) 60 (Eşit Ağırlık) 85 (Eşit Ağırlık) 

Kamu Hukuku (Y.L.) 85 (Eşit Ağırlık) ALES şartı aranmamaktadır 70 (Eşit Ağırlık) 

Özel Hukuk (Y.L.) 85 (Eşit Ağırlık) ALES şartı aranmamaktadır 70 (Eşit Ağırlık) 

Tarih (Y.L.) 85 (Sözel) - 55 (Sözel) 

Tasarım (Y.L.) 85 ALES’e Girmiş Olmak Yeterlidir ALES’e Girmiş Olmak Yeterlidir 

Türk Dili ve Edebiyatı (Y.L.) 85 (Sözel) - 55 (Sözel) 

Uluslararası İlişkiler (Y.L.) 85 (Eşit Ağırlık) 55 (Eşit Ağırlık) 70 (Eşit Ağırlık) 

Uygulamalı Ekonomi ve 

Finans (Y.L.) 
- 70 (Eşit Ağırlık) - 

İktisat (Doktora) 85 (Eşit Ağırlık) - 65 (Eşit Ağırlık) 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler (Doktora) 
85 (Eşit Ağırlık) - 65 (Eşit Ağırlık) 

 

* Burslu programlara başvuran adaylar için bu şartların tamamını birlikte 

sağlayamayanların, 100 puan üzerinden hesaplanan ve başvuruya esas olan mezuniyet not 

ortalamasının % 25'inin, 100 puan üzerinden hesaplanan ilgili yabancı dil puanının % 

25'inin ve ALES puanının % 50’sinin toplamının en az 75 olması halinde burslu 

programlara başvuruları kabul edilir (lisans ve yüksek lisans not ortalamaları şartları 

sabittir ve ALES puanı 65.00 puanın altında olamaz).   

Bakınız:  TOBB ETÜ Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi Madde (Y.L. başvuruları için) 

7.1.ç ve (doktora başvuruları için) 7.3.d: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/Ogr0207/Default.aspx
https://www.etu.edu.tr/files/dosyalar/2017/09/06/196827ee44703a2189bcfada1a8d24c7.pdf
https://www.etu.edu.tr/files/dosyalar/2017/09/06/196827ee44703a2189bcfada1a8d24c7.pdf


 

 

 

YDS, E-YDS, YÖKDİL ya da TOBB ETÜ tarafından yapılacak yabancı dil sınavından 

alınması gereken puanlar 

 

Lisansüstü  

Programları 

Burslu* Burssuz 

Tezli Tezsiz Tezli 

Göç Çalışmaları (Y.L.) 75 75 75 

Güvenlik Çalışmaları (Y.L.) 75 75 75 

İktisat (Y.L.) 75 75 75 

İşletme (Y.L.) 75 55 75 

Kamu Hukuku (Y.L.) 70 
Yabancı Dil şartı 

aranmamaktadır 
70 

Özel Hukuk (Y.L.) 70 
Yabancı Dil şartı 

aranmamaktadır 
70 

Tarih (Y.L.) 75 - 50 

Tasarım (Y.L.) 75 50 50 

Türk Dili ve Edebiyatı (Y.L.) 75 - 50 

Uluslararası İlişkiler (Y.L.) 75 75 75 

Uygulamalı Ekonomi ve 

Finans (Y.L.) 
- 75 - 

İktisat (Doktora) 75 - 75 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler (Doktora) 
75 - 75 

 

YDS, E-YDS, YÖKDİL ya da TOBB ETÜ tarafından yapılacak yabancı dil sınavından alınması gereken puanları 

göstermektedir. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğer görülen sınavlar da (TOEFL IBT) kabul edilecek 

ve bu sınavlar, ÖSYM tarafından yayınlanan eşdeğerlik listesine göre değerlendirilecektir. 
 

 

 

   Lisans mezuniyet not ortalaması 

 

Yüksek Lisans 

Programları 

Burslu* Burssuz 

Tezli Tezsiz Tezli 

Göç Çalışmaları 2,50/4,00 2,00/4,00 2,50/4,00 

Güvenlik Çalışmaları 2,50/4,00 2,00/4,00 2,50/4,00 

İktisat 2,50/4,00 2,00/4,00 2,50/4,00 

İşletme 2,50/4,00 2,00/4,00 2,50/4,00 

Kamu Hukuku (Y.L.) 2,50/4,00 2,00/4,00 2,00/4,00 

Özel Hukuk (Y.L.) 2,50/4,00 2,00/4,00 2,00/4,00 

Tarih 2,50/4,00 - 2,00/4,00 

Tasarım 2,50/4,00 2,00/4,00 2,50/4,00 

Türk Dili ve Edebiyatı 2,50/4,00 - 2,00/4,00 

Uluslararası İlişkiler 2,50/4,00 2,00/4,00 2,50/4,00 

Uygulamalı Ekonomi ve 

Finans 
- 2,00/4,00 - 

 

Mezuniyet not ortalamaları değerlendirilirken YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük 

Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır. 
 

 

 



 

 

                                              Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması 

 

Doktora 

Programı 

Burslu* / Ücretli 

Tezli  

İktisat 3,20/4,00 (Lisans) 3,20/4,00 (Yüksek Lisans) 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler 
2,50/4,00 (Lisans) 3,20/4,00 (Yüksek Lisans) 

 

Mezuniyet not ortalamaları değerlendirilirken YÖK’ün  

“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır 

 

 

*Anılan burslar, sadece tezli program öğrencilerinin yararlanabileceği, öğrenim ücreti muafiyeti anlamına gelmektedir. 

Burslu öğrencilerin başarı sıralamasına göre belirlenecek bir bölümüne, sunacakları akademik destek hizmetleri karşılığında 

aylık yaşam katkı payı ödemesi yapılacak ve bu imkândan yararlanan öğrencilerin akademik faaliyetlere destek olmaları 

beklenecektir. Yaşam katkı payı alan öğrencilerin bu statülerini sürdürebilmeleri için başka bir yerde çalışmamaları 

gerekmektedir. 

* Tam, Özel Başarı, Bilimsel Başarı, Araştırma ve Proje Bursu için; TOBB ETÜ Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi 

Madde 5: 

** Yurtdışından başvuran adaylar, yurtdışındaki bir test merkezinde alınmış olmak kaydıyla, ALES yerine uluslararası GRE 

ve ya GMAT sınav sonuç belgeleriyle başvurabilirler. 

Tezli programa kabul koşullarını sağlayamayan adaylar, eğer aynı anabilim dalındaki tezsiz programa kabul edilirlerse daha 

sonra tezli programa geçebilirler. Tezsiz programdan tezli programa geçmek isteyen öğrencilerin ilk dönem sonundaki (en az 

üç ders aldıktan sonra) birikimli yüksek lisans not ortalaması Güvenlik Çalışmaları, Tasarım ve Uluslararası İlişkiler 

programları için en az 3,25; İşletme programı için en az 3,50 olmalıdır. 

Formlar için Sosyal Bilimler Enstitüsü Formlar  sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 

https://www.etu.edu.tr/files/dosyalar/2017/09/06/196827ee44703a2189bcfada1a8d24c7.pdf
https://www.etu.edu.tr/files/dosyalar/2017/09/06/196827ee44703a2189bcfada1a8d24c7.pdf
https://www.etu.edu.tr/tr/enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/formlar


TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARINA 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI  

1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi  
Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya çıkış belgesinin noterden ya da alındıkları kurumlardan onaylı 
fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir). 

Halen lisans öğrenci olan adayların mezuniyet durumunda olduğunu gösterir, üniversitelerinden alacakları belge.  

2- Not döküm belgesi (Transkript)  
Lisans ve/veya yüksek lisans not dökümlerini ve akademik ortalamaları gösteren belgenin aslı ya da onaylı 
fotokopisi (Burslu başvurular için, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50/4,00 veya bu puanın Yükseköğretim 
Kurulu karşılığı olmak). 

3- ALES Sonuç Belgesi 
İnternet çıktısı yeterlidir. Belge, geçerlilik süresi içerisinde olmalıdır (ALES: 3 yıl geçerlidir, 27.09.2017 öncesi ALES 
5 yıl geçerlidir). 

4- Yabancı Dil Belgesi  
Tüm başvurularda YDS, E-YDS, YÖKDİL ya da TOBB ETÜ tarafından yapılacak yabancı dil sınavından alınan 
puanları gösterir sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.  
Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğer görülen sınavlar da (örn. TOEFL IBT) kabul edilecek ve bu sınavlar, 
ÖSYM tarafından yayınlanan eşdeğerlik listesine göre değerlendirilecektir. 
Belge, geçerlilik süresi içerisinde olmalıdır. (YDS, E-YDS, YÖKDİL: 5 yıl geçerlidir) (TOEFL-IBT: 2 yıl geçerlidir) 

* ÖSYM 25.02.2016 tarihli kararına göre, "uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve 
sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması 
şartı" aranmaktadır. 

5- Fotoğraf  
1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
  
6 - Kimlik belgesi 
T.C. Kimlik Numarası ve nüfus cüzdanının bir fotokopisi (A4 kâğıda her iki yüzü de aynı tarafa gelecek şekilde 
çekilmeli ve gerekiyorsa T.C. Kimlik Numarası da aynı yüze yazılmalıdır).  

7 - İki ayrı kişiden alınmış referans mektubu 
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Referans Mektubu Formuna yazılmış iki mektup. Referans mektubu referansı 
veren kişi tarafından adi postayla (kapağı yapıştırılmış ve imzalanmış zarf içerisinde) veya sbe@etu.edu.tr adresine 
e-posta yoluyla gönderilmelidir (Referans Mektubu yazacak kişi yabancı uyruklu ise buraya tıklayınız.) 
 
TOBB ETÜ öğrencilerinin Referans Mektubu yerine referans gösterdikleri kişilerin isimlerini ve iletişim bilgilerini 
yazmaları yeterlidir. 

 Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan 250 
kelimelik bir Niyet Mektubu istenmektedir (Diğer programlar için Niyet Mektubu aranmamaktadır). 

 

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programına başvuran adaylardan  
o 250 kelimelik bir Niyet Mektubu 
o 1,000-1,500 kelime arasında (araştırmanın konusunu, başlığını ve önemini/literatüre olası 

katkılarını içeren) bir Araştırma Önerisi istenmektedir. 

https://www.etu.edu.tr/docs/form-kilavuz/sbe_referans_mektubu_turkce.pdf
mailto:sbe@etu.edu.tr
https://www.etu.edu.tr/docs/form-kilavuz/sbe_referans_mektubu_ingilizce.pdf


8 - Başvuru Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Belge  
Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi'ndeki 629 84 60 no.lu hesaba  
(IBAN NO: TR 28 0006 2001 3320 0006 298460)      
60.00 TL başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge (dekont).  
Açıklama olarak lütfen adı, soyadı ve başvuru ücreti ibarelerini yazdırmayı unutmayınız. 

Başvuru ücretinin iadesi hiçbir biçimde mümkün değildir! 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 

Yukarıdaki belgelere ek olarak pasaportunun fotokopisini belgelere ekleyecektir. Öğrenim vizesi ve oturma izni 
kesin kabulden sonra istenir.  

 

ÖZEL ÖĞRENCİLER  

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi  
Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya çıkış belgesinin noterden ya da alındıkları kurumlardan onaylı 
fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir). 

Halen lisans öğrenci olan adayların mezuniyet durumunda olduğunu gösterir, üniversitelerinden alacakları belge.  

2- Not döküm belgesi (Transkript)  
Lisans ve/veya yüksek lisans not dökümlerini ve akademik ortalamaları gösteren belgenin aslı ya da onaylı 
fotokopisi. 

3- Fotoğraf  
1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 
  
4 - Kimlik belgesi 
T.C. Kimlik Numarası ve nüfus cüzdanının bir fotokopisi (A4 kâğıda her iki yüzü de aynı tarafa gelecek şekilde 
çekilmeli ve gerekiyorsa T.C. Kimlik Numarası da aynı yüze yazılmalıdır). 

 

AÇIKLAMA:  

Başvurular şahsen Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.   

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  
Söğütözü Cad. No 43  
06560 Ankara  

 


