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2016-2017 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

 
Lütfen online başvuru sistemine giriş yapmadan önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 

 
1.   BAŞVURU DÖNEMİ: 28 KASIM 2016- 13 ŞUBAT 2017 
 
NOT: 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminde üniversitemiz lisansüstü programlarına burslu 
başvuru alınmayacaktır.  
 

2.  Adaylar, ikisi aynı enstitüden olmak üzere en fazla üç program tercihinde bulunabileceklerdir. 

Aynı anda üç farklı enstitüden programlara yapılan başvurular dikkate  

3.  Adaylar sadece uluslararası ofis web sayfasında ilan edilen programlara başvuruda bulunabilirler. 

Bu programlar haricindeki programlara yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Lütfen 
aşağıda listesi verilen programları kontrol ediniz. 

4. Adaylar aşağıda listesi verilen evrakları online başvuru sistemine yükleyerek başvuruda 

bulunabilirler. Başvuru evraklarını eksiksiz bir şekilde sisteme yükleyerek başarılı bir şekilde 

başvurusunu tamamlayan adaylar admissions@ticaret.edu.tr adresinde bir onay e-maili alırlar. 

Başvuru evrakları eksik olan ya da başvurularını yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 

yapmayan adaylara ise, eksiklerini tamamlama konusunda yine aynı mail adresinden 

bilgilendirme e-maili gönderilir. 

5.  Başvuru ücreti 200 USD’dir. İlgili başvuru ücretinin TR87 0001 5001 5804 8000 4691 34 nolu IBAN 

hesabına ödenerek, ödeme dekontunun online başvuru sistemine yüklenmesi 

gerekmektedir. Burslu başvuruda bulunan adayların başvuru ücreti ödemesine gerek yoktur. 
 
Online Başvuru Sistemi:  
http://tubis.ticaret.edu.tr/_OBS/Dilsecimi.aspx?x=0  
 
NOT: Online Başvuru Sisteminde mezun olduğunuz üniversitenin ismi bulunmaması durumunda 
admissions@ticaret.edu.tr adresine mail göndererek üniversitenizin sisteme tanımlanmasını 
isteyebilirsiniz.  
 
Uluslararası Ofis web sayfası: http://ww4.ticaret.edu.tr/internationaloffice/  
İletişim: admissions@ticaret.edu.tr  / Tel: +90 444 0 413 / 4411-4414-4413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admissions@ticaret.edu.tr
http://tubis.ticaret.edu.tr/_OBS/Dilsecimi.aspx?x=0
mailto:admissions@ticaret.edu.tr
http://ww4.ticaret.edu.tr/internationaloffice/
mailto:admissions@ticaret.edu.tr


2 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 
• İşletme (Tezli/Tezsiz) 
• İşletme (İngilizce) (Tezli/Tezsiz) 
• Kamu Hukuku (Tezsiz)  (Lisansını “ Hukuk ” veya “ Sosyal Bilimler ” alanında yapmış olanlar 
başvuruda bulunabilir) 
• Özel Hukuk  (Lisansını “ Hukuk ” alanında yapmış olanlar başvuruda bulunabilir) 
• Uluslararası İlişkiler (Tezli / Tezsiz) 
•  İngilizce Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) 
• Uygulamalı Psikoloji (Tezsiz)  (Psikoloji Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 
(PDR) mezunları başvuruda bulunabilir) 
 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
• Bilgisayar Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) 
• Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tezli/ Tezsiz) 
• Endüstri Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) 
 

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ 

 
• Uluslararası Ticaret (Türkçe) (Tezsiz) 
• Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tezsiz) 
• Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği ( (Tezli/tezsiz) (Lisansını “ Hukuk ” veya “ Sosyal 
Bilimler ” alanında yapmış olanlara öncelik verilir) 
 

FİNANS ENSTİTÜSÜ 

 
• Uluslararası Finans (Tezsiz) (İngilizce) 
• Uluslararası Bankacılık ve Finans (Türkçe)  (Tezli/Tezsiz) 
 
 

DOKTORA PROGRAMLARI 

 
 
 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 
 İşletme 
 Muhasebe ve Denetim 
 Özel Hukuk (Lisans ve yüksek lisans eğitimini “Hukuk” alanında yapmış olan adaylar başvuruda 

bulunabilirler) 
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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 Bilgisayar Mühendisliği  
 Endüstri Mühendisliği  

 

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ 

 
 Uluslararası Ticaret  
 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği (Lisans ve yüksek lisans eğitimini “Hukuk” alanında 

yapmış olan adaylar başvuruda bulunabilirler). 
 

FİNANS ENSTİTÜSÜ 

 
 Finansal Ekonomi 

 

BAŞVURU EVRAKLARI 
 
 
 

Yüksek Lisans 

 

a)   Lisans diplomasının Türkçe ya da İngilizce çevirisi** 
b)   Lisans transkripti veya alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin Türkçe ya 
da İngilizce çevirisi** 
c)    İlgili  Senato  kararı  kapsamında  değerlendirme  ölçütlerden  biri olarak  kullanılmak  üzere  
tezli programlar için ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi. Bu belgelerde bir alt 
sınır  aranmaksızın  sınav  değerlendirmesinde  aday  hakkında  kanaat  oluşturmak  üzere  bu 
belgelerin teslimi zorunludur. (ALES veya benzeri sınav sonucu olmayanların yazılı taahhüt beyanıyla  
istenilen  seviyede  Türkçe  dil  belgesinin  teslim  etmelerini  takiben  en  geç  bir  yıl içerisinde bu 
belgeyi ibraz etmeleri şarttır.) 
d) Yabancı Ülke yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı`nca geçerli eşdeğerlilik belgesi, (Lisans diploma denkliği veya eşdeğerliği 
bulunmayanların en geç bir yarıyıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır). 

e)   Türkçe eğitim  veren  Lisansüstü  programlara  başvuru  için  programları  izleyebilecek  düzeyde 
Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç belgesi (TÖMER, UTS 
veya YÖK tarafından tanınan diğer Türkçe dil sınavları) bulunması Türkçe Dil Belgesi 
bulunmayanların yazılı taahhüt beyanıyla en geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır. 
Türkçe bilmeyen ve herhangi bir sınavdan kabul şartını sağlamayacak durumda olan 
öğrencilerin ilk dönem boyunca Türkçe eğitim alacağını kabul etmesi de şarttır. Yeterli Türkçe 
düzeyine sahip olmayan öğrenciler bir yıla kadar izinli sayılırlar. Bir yılın sonunda Türkçe 
yeterlilik belgesi alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yılın sonunda Türkçe Dil Sertifikası 
sunamayanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda bu belgeyi teslim edemeyenlerin 
üniversite ile ilişiği kesilir. 

f)    İngilizce dilinde eğitim veren programlara başvuru için YDS/ÜDS/KPDS’den en az 50 puan 
veya 

geçerliliği olan en az TOEFL-IBT: 60, CAE: C, CPE: C ve PEARSON PTE: 50 puan alındığını 
gösteren belge  (Bu  şartı  sağlayamayan  adaylardan  Üniversitenin  “İngilizce  Hazırlık  Okulu  
Yabancı  Dil Yeterlik  Sınavı  ”na  girerek  başarılı  olması  kaydıyla  bu  şartı  yerine  getirmiş  
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kabul  edilirler. Sınavdan başarılı olamayan adaylar ise üniversitenin yoğun İngilizce Hazırlık 
Programına kabul başvurabilirler), 

g)   V e s i k a l ı k  Fotoğraf** 
h)   Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren kısmının fotokopisi** 

 

** Bu evraklar sisteme yüklenmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. 
 
 

Doktora 

 

a) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diplomasının Türkçe ya da İngilizce çevirisi** 
b) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans transkripti veya alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren 

belgenin Türkçe ya da İngilizce çevirisi** 
c) İlgili Senato kararı kapsamında değerlendirme ölçütlerden biri olarak kullanılmak üzere ALES, GRE 

veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi. Bu belgelerde bir alt sınır aranmaksızın sınav 
değerlendirmesinde aday hakkında kanaat oluşturmak üzere bu belgelerin teslimi zorunludur. 
(ALES veya benzeri sınav sonucu olmayanların yazılı taahhüt beyanıyla istenilen seviyede Türkçe 
dil belgesinin teslim etmelerini takiben en geç bir yıl içerisinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.) 

d) Yabancı Ülke yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı`nca geçerli eşdeğerlilik belgesi, (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diploma denkliği veya 
eşdeğerliği bulunmayanların en geç bir yarıyıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır). 

e) İngilizce YDS/ÜDS/KPDS sınavlarından en az 60 puan veya geçerliliği olan en az TOEFL_IBT: 72, 
CAE: C, CPE:C ve PEARSON PTE: 55 puan alındığını gösteren belge** 

f) Türkçe dilinde eğitim veren doktora programlarına başvuru için  programları  izleyebilecek 
düzeyde Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç belgesi 
(TÖMER, UTS veya YÖK tarafından tanınan diğer Türkçe dil sınavları) 

 
 Türkçe Dil Belgesi bulunmayanların yazılı taahhüt beyanıyla en geç bir yıl içinde bu 

belgeyi ibraz etmeleri şarttır. 
 Türkçe bilmeyen ve herhangi bir sınavdan kabul şartını sağlamayacak durumda olan 

öğrencilerin ilk dönem boyunca Türkçe eğitim alacağını kabul etmesi de şarttır. Yeterli 
Türkçe düzeyine sahip olmayan öğrenciler yerleştirildikleri bölümlerce/programlarca bir 
yıla kadar izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda Türkçe 
yeterlilik belgesi alanlar bu belgelerini eğitim- öğretim yılı başlamadan önce Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yılın sonunda Türkçe Dil 
Sertifikası TÖMER sunamayanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda bu belgeyi 
teslim edemeyenlerin üniversite ile ilişiği kesilir. 

 Liseyi Türkiye’de tamamlamış olan veya Lisans/  Yüksek Lisans düzeyinde eğitimlerini 
Türkçe dilinde tamamlayan adaylardan bu belgeler talep edilmez. g)    

 
g) Vesikalık Fotoğraf** 
h) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren kısmının fotokopisi** 

 
NOT: ** Bu evraklar sisteme yüklenmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır 


