
 
TOBB ETÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

Aşağıda belirtilen evraklar çevrimiçi başvurudan sonra bir tarayıcıda (scanner) taranarak 
sbe@etu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmelidir. Aksi takdirde başvurunuz onaylanmayacaktır. 

 

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 ve/veya yüksek lisans öğrencisi 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: 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 - 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).  

6 - İki ayrı kişiden alınmış referans mektubu 
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Referans Mektubu Formuna yazılmış iki mektup. Referans mektubu referansı 
veren kişi tarafından sbe@etu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir (Referans Mektubu yazacak kişi 
yabancı uyruklu ise İngilizce formu doldurabilir). https://www.etu.edu.tr/tr/enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/formlar 
 
TOBB ETÜ öğrencilerinin Referans Mektubu yerine referans gösterdikleri akademisyenlerin isimlerini yazmaları 
yeterlidir. 

 Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan 250 
kelimelik Türkçe 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 (İngilizce) 
o 1,000-1,500 kelime arasında (araştırmanın konusunu, başlığını ve önemini/literatüre olası 

katkılarını içeren) bir Araştırma Önerisi istenmektedir (İngilizce). 

7 - Başvuru Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Belge  
Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi'ndeki 629 84 60 no.lu hesaba 200.00 TL başvuru ücretinin 
yatırıldığını gösteren belge (dekont). (IBAN NO: TR 28 0006 2001 3320 0006 298460)      
Açıklama olarak lütfen adı, soyadı ve başvuru ücreti ibarelerini yazdırmayı unutmayınız. 
Programlara kabul edilmeme, mülakatlara katılmama vb. koşullar da dâhil olmak üzere lisansüstü programlara 
başvuru için ödenen ücretlerin geri ödemesi yapılmamaktadır. 

 

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

mailto:sbe@etu.edu.tr
mailto:sbe@etu.edu.tr
https://www.etu.edu.tr/tr/enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/formlar

