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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İLANI 

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı aşağıda yazılı ana bilim dallarına 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılı bahar yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. 

 

 

Ana Bilim Dalı 

Yabancı 

Uyruklu 

(YL) 

Doktora 

  

Yatay 

Geçiş 

(DR) 

Yabancı 

Uyruklu 

(DR) 

 ALES 

Puan Türü 

Arkeoloji 3 - - - - 

Bankacılık ve Finans  3 - - - - 

Beden Eğitimi ve Spor 3 - - - - 

Eğitim Bilimleri  

(Eğitim Yönetimi) 
3 - - - - 

Felsefe   3 - - - - 

Felsefe ve Din Bilimleri * 4 - - - - 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 
3 - - - - 

İktisat 5 - - 3 - 

İşletme 20 - - 3 - 

Rekreasyon Yönetimi 3 5 - - SÖZ 

Siyaset Bilimi ve Kamu  

Yönetimi 
18 - - -  

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler  
3 4 - 3 EA 

Sosyoloji 3 4 - - EA 

Tarih ** 3 1 - - SÖZ 

Temel Eğitim (Sınıf Eğitimi) 3 - - - - 

Temel İslam Bilimleri *** 5 - - - - 

 

Türk Dili ve Edebiyatı **** 

 

3 - - - - 



Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Yönetimi 
5 - - - - 

Yeni Medya 10 - - - - 

Yönetim Bilişim Sistemleri  3 - 1 - EA 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yoluyla 

2 (iki) öğrenci alınacaktır. Yatay geçiş için ilgili tezli yüksek lisans programında en az bir yarıyılını 

başarıyla tamamlamış olmak şarttır. Başvuruları 19-26 Ocak 2021 tarihleri arasında şahsen veya posta 

ile yapılacaktır. Yatay geçişlerle ilgili işlemler, KMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre 

yürütülecektir. İstenen belgeler; dilekçe, lisans diploması ve transkripti, yeni tarihli öğrenci belgesi, 

ders içerikleri ve ALES Sonuç Belgesi. 

* Din Sosyolojisi (1), Din Psikolojisi (1), Din Eğitimi (1), Dinler Tarihi (1) alanlarına alınacaktır.  

 

** Genel Türk Tarihi (1), Yeni Çağ Tarihi (1), Yakın Çağ Tarihi (1) alanlarına alınacaktır. Doktora 

kontenjanı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı içindir  

 

*** Tefsir (1), Hadis (1), Arap Dili ve Belagatı (1), İslam Hukuku (1), Kur’an-ı Kerim Okuma ve 

Kıraat İlmi (1) alanlarına alınacaktır. 

 

**** Eski Türk Edebiyatı (1), Yeni Türk Dili (1), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (1) alanlarına 

alınacaktır. 

  

Başvuru Şartları 

 

Rekreasyon Yönetimi ABD 

İlgili enstitülerin Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin herhangi bir alanında Tezli 

Yüksek Lisan yapmış olmak. 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD 

Tezli yüksek lisans mezunu olmak, lisans veya tezli yüksek lisans diplomalarından en az birini Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalından almış olmak. 

 

Sosyoloji ABD 

İlgili enstitülerin Sosyoloji Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 

Tarih ABD 

İlgili fakültelerin Tarih, Tarih Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü mezunu olup 

sosyal bilimler enstitüsü tarih ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri ABD 

Yatay geçiş için ilgili ana bilim dalında en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak. 

 

 

Başvurular 

 

Müracaatlar; 19-26 Ocak 2021 (saat 23.30’a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (on-line) yapılacaktır. 

Başvuru linki aşağıda verilmiştir. Mezuniyetleri yurtdışından olan, YÖK Denklik Belgesi olduğu hâlde 

YÖKSİS’te denkliği teyit edilemeyen adaylar; mezuniyet belgelerinin tümünün aslı, noter onaylı 

Türkçe tercümeleri, Denklik Belgesinin aslı ve tüm belgelerin fotokopileri ile Enstitümüze şahsen veya 

posta ile başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru adresi: basvuru.kmu.edu.tr  

http://basvuru.kmu.edu.tr/


 

Başvuru İçin Gerekli Şartlar 

 

• Doktora programlarına Tezli Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda, ilgili ALES puan türünde en az 

65 standart puan almış olmak.  

• Ana dili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları (KPDS, YDS, YÖKDİL 

vb.) ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış 

olmak. 

• Hâlen bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler başvuramaz. 

• Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz. 

• Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik görülenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

• Her ne sebeple olursa olsun, yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal 

edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler 

dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 

• İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat 

yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmayacaktır. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre 

kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinecektir. 

 

Başvuru İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler  

 

•  Lisans ve yüksek lisans diploması veya bunlara ait mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği, kontrol 

kodlu olarak e-devletten alınan belge) 

•  Lisans ve yüksek lisans transkripti veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük 

sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.) 

•  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM 

sitesinden alınmış olacaktır.) veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management 

Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi 

• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS, YÖKDİL vb.) 

• Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf harici bir fotoğrafla yapılan başvurular kesinlikle kabul 

edilmeyecektir.) 

 

Yatay Geçişler 

 

• Yatay geçiş için başvuru ve kayıt işlemleri lisansüstü programlar ile aynı tarihlerde şahsen veya posta 

yoluyla yapılacaktır. Başvuruların uygunluğu ilgili ana bilim dalı tarafından karara bağlanacaktır.  

 

Yatay Geçiş Başvurusu İçin İstenen Belgeler 

 

• Dilekçe  

• Transkript (Lisans ve yüksek lisans)  

• Yeni tarihli öğrenci belgesi  

• Doktora ders içerikleri 

• Disiplin cezası almadığına dair belge 

• ALES sonuç belgesi 

• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Şartları ve Sisteme Yüklenecek Belgeler 

 

• Resmî kimlik veya pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da 

konsolosluk onaylı örneği, 

• Lisans diploması,  

• Doktora için yüksek lisans diploması, 

• Doktora için yabancı dil sınavı sonuç belgesi, 

• Varsa Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination 

(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi. 

• Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir 

yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir 



kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. (Başvurusu kabul edilen adaylara 

denklik belgesini temin edebilmeleri için süre verilecektir.) Ayrıca adayların ilgili KMÜ KAR-DİL 

tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu sınavdan 

başarılı olamayan adaylar, Bilimsel Hazırlık kapsamında azami süresi iki (2) yarıyıl olan Türkçe 

kursuna alınacaktır. Azami süre sonunda başarılı olamayan adayların Enstitü ile ilişiği kesilecektir. 

Birinci veya ikinci yarıyıl sonunda başarılı olan adaylar, kazandıkları programda lisansüstü eğitime 

başlayacaklardır. 

• Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında YÖK tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir. 

• Yabacı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından 

karara bağlanacaktır. 

• Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla 

ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.  

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

  

Doktora için 

İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim 

sınavına ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı öğrenci çağrılacaktır. (Sıralama Enstitü sayfasında ilan 

edilecektir.) Bilim sınavına katılmayan veya sınavda yüzlük sistemde 50 ve üzeri not alamayan 

öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. 

 

Başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

Program 
ALES Notu  

% 

Lisans Not 

Ortalaması  

% 

Yüksek Lisans Not 

Ortalaması 

 % 

Yabancı Dil 

Notu  

% 

Bilim Sınavı 

Notu  

% 

Doktora 50 10 10 10 20 

 

Hesaplamalara göre en az 65 toplam puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru 

sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı 

notu dikkate alınarak sıralama yapılır. 

 

Bilim Sınavıyla İlgili Açıklamalar 

 

1. Yazılı Bilim Sınavı, 02 Şubat 2020 Salı günü saat 11.00’de ilgili fakültelerin ana bilim dalı 

başkanlıklarında (bölümlerde) yapılacaktır.  

2. Sınava girecek adayların T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile gelmeleri zorunludur.  

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler (T.C. Uyruklu Adaylar İçin) 

 

• Başvuru formu (Enstitü web sayfasından alınacak.), 

• Lisans ile yüksek lisans diplomasının aslı ve onaylı örneği veya bunlar için e-devlet üzerinden 

alınan mezuniyet belgesi,  

• Lisans ile yüksek lisans not dökümünün (transkript) aslı veya onaylı örneği, 

• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination 

(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi, 

• Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. 

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) 

 

• Başvuru formu (Enstitü web sayfasından alınacak.), 

• Resmî kimlik veya pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya 

da konsolosluk onaylı örneği, 



• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi, 

• Lisans ile yüksek lisans not dökümünün (transkript) aslı veya onaylı örneği, 

• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination 

(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi, 

• Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 

 

 

Başvuru Takvimi (T.C. Uyruklu Doktora Adayları İçin) 

Başvuru Tarihi    19 – 26 Ocak 2021 

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı   29 Ocak 2021 

Bilim Sınavı     02 Şubat 2021 

Bilim Sınavlarının İlanı   05 Şubat 2021 

Asıl Kazananların Kayıtları   08–11 Şubat 2021 

Yedek Kazananların Kayıtları  15-17 Şubat 2021 

 

Başvuru Takvimi (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) 

Başvuru Tarihi    19 – 26 Ocak 2021 

Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı   29 Ocak 2021 

 

 

Adres 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 1. Kat – KARAMAN 

 


