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SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2018-2019 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına
Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması
Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Yazılı ve
Mülakat Sınavı Tarih ve Saati
Sınav Sonuçlarının İlanı
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt Tarihi
Tezsiz Yüksek Lisansa Otomasyon Sisteminden Başvuruların
Alınması
Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçlarının İlanı
Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Tarihi
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi (Ekte belirtilen dilekçe ve belgelerle,
Enstitüye başvurulacaktır.)
ÜNİP Başvuru Tarihi

21-25 Ocak 2019
30 Ocak 2019
04 Şubat 2019
(Yazılı:10.00 Mülakat:14.00)
07 Şubat 2019
11-15 Şubat 2019
21-25 Ocak 2019
07 Şubat 2019
11-15 Şubat 2019
21-25 Ocak 2019
21-25 Ocak 2019

Başvurular https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ web adresindeki linkten
yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
1-Başvuru ekranında istenen belgelerin yüklenmesi zorunludur.
2-Başvurular sırasında Enstitüye herhangi bir belge teslim edilmeyecek, adayların beyanları esas
alınacaktır. Adayların, yukarıdaki internet adresinden veya Enstitünün ana sayfasındaki “Enstitü
Otomasyonu" linkinden sisteme giriş yaparak kişisel ve eğitimleriyle ilgili bilgileri doldurmaları ve
“bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum” kısmındaki kutucuğa
çentik atmaları gerekmektedir. Eksik bilgi verilmesi, kabul ve taahhüt etmeme ve belge
yüklenmemesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.
3- Adayların sınavı kazanmaları halinde başvuru sırasında beyan ettikleri belgeleri ibraz etmeleri
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen veya başvuru sırasında yanlış beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların, kazanmış olsalar dahi, sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu adayların yerine,
sıralamaya giren ve şartları uyan diğer adaylar kesin kayıt hakkı kazanacaktır.
4-Adayların, diploma veya transkript belgelerindeki 4'lük not birimlerinin 100'lük not sisteme göre
karşılığı varsa otomasyon sistemine bu notları girmesi gerekmektedir. Diploma ve/veya transkripte
100'lük not karşılığı bulunmayan adayların notlarının dönüşümü YÖK Dönüşüm Tablosuna göre
sistem tarafından yapılacaktır.
5-Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES puanı şartı aranmamaktadır. ALES puanı olan adaylar
ise, en yüksek ALES puanlarını (EA/SAY/SÖZ) sisteme gireceklerdir.
6-Adaylar, aynı anda bir tezli yüksek lisans programına veya bir doktora programına başvuru
yapabilir. Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına veya doktora programına başvuru
yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7-Adaylar, tezli yüksek lisans ve II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının her ikisine aynı anda
başvuru yapabilir.
8-Tezsiz yüksek lisans programlarından en fazla iki programa başvuru yapılabilir.
9-Tezli Yüksek Lisans programına başvuru yapan adayların, başvurulan programın kontenjan
sayısının 4 katı kadarı sınava girebilecektir. Bu sayının belirlenmesinde, adayın ALES puanının %50'si
ile diploma notunun %50'sinin toplanmasıyla bulunacak değer dikkate alınacaktır.
10-ÜNİP ve yatay geçiş başvuruları doğrudan enstitüye yapılacaktır.
Not: Sınavlar Ana Bilim Dallarının dersliklerinde yapılacaktır.

Ekonometri

Felsefe ve Din
Bilimleri

50

-

-

-

-

ALES Puan Türü

Tezsiz Y. Lisans programdan Tezli
Y.Lisans programa yatay geçiş
kontenjanı

Yatay Geçiş Kontenjanı

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

ÜNİP Kontenjan

Endüstriyel
İlişkiler ve
İnsan
Kaynakları

Yabancı Uyruklu Kontenjan

Program

Kontenjan

Ana Bilim
Dalı

-

Tezli Y. Lisans

15

-

-

-

5

EA

Tezli Y.Lisans

5

-

-

-

-

SÖZ

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

70

-

-

-

-

Doktora

1

-

-

-

-

SÖZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finansal
Ekonometri
İletişim
Bilimleri

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)
Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

İslam Tarihi
ve Sanatları

Tezli Y. Lisans

2

1

-

-

-

SÖZ

Doktora

3

3

-

-

-

SÖZ

Tezli Y. Lisans

5

-

-

-

6

EA

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

50

-

-

-

-

-

Doktora

6

2

3

-

-

EA

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

50

-

-

-

-

-

İşletme

Kamu
Yönetimi

60
80

Özel Şartlar

Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin
herhangi bir bölümünden veya
Fakültelerin İstatistik bölümünden
mezun olmak
İlahiyat Fakültesi, DKAB Öğretmenliği,
İslami İlimler Fakültesi, Sosyoloji,
Psikoloji ve Felsefe alanlarının birinden
lisans mezunu olmak.
Lisan eğitimini İlahiyat dışındaki alanlarda
yapanlar bilimsel hazırlık dersleri alacaktır.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
İlahiyat Fakültesi, DKAB Öğretmenliği,
İslami İlimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji
ve Felsefe alanlarının birinden yüksek lisans
mezunu olmak.
Lisans eğitimini İlahiyat dışındaki alanlarda
yapanlar bilimsel hazırlık dersleri alacaktır.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.
Türk İslam Sanatları Tarihi alanında
çalışacaklardır.
İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek
lisans yapmış olmak.
- Tezli yüksek lisans programı kazanan
öğrenciler Sayısal Yöntemler alanında
çalışacaktır.
-Tezsiz yüksek lisans programdan tezli
Yüksek lisansa programa yatay geçişte
örgün öğretim yapan İşletme Ana Bilim
Dalı program çerçevesinde almış olduğu
dersleri başarmış olması gerekmektedir.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya
dengi fakülte/yüksekokul bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak.
-İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi veya
Dengi alanlarda yüksek lisans mezunu
olmak
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak

Muhasebe
Finans ve
Bankacılık

Tezli Y. Lisans

10

-

-

-

5

EA

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

50

-

-

-

-

-

Müzik

Sanatta Yeterlik

2

-

-

-

-

SÖZ

Sağlık
Kuruluşları
Yöneticiliği

Doktora

-

-

1

-

-

EA

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

50

-

-

-

-

-

Tezli Y. Lisans

-

-

-

-

10

EA

Tezli Y. Lisans

-

-

-

2

-

-

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

60

-

-

-

-

-

Doktora

3

-

-

-

-

EA

Sosyal Hizmet

Tezli Y. Lisans

-

-

1

-

-

EA

Tarih

Doktora

5

-

-

-

-

SÖZ

Tezli Y. Lisans

-

-

-

1

-

SÖZ

Doktora

6

1

-

-

-

SÖZ

Tezsiz Y .Lisans
(ll.Öğretim)

70

-

-

-

-

-

-

-

3

EA

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Temel İslam
Bilimleri

Uluslararası
Ticaret ve
Lojistik

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Tezli Y. Lisans
Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

-

1

30

-

-

-

-

-

Tezli Y. Lisans

5

-

-

-

-

EA

Tezsiz Y. Lisans
(ll.Öğretim)

50

-

-

-

-

-

-Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların
İşletme, İktisat, Maliye, Bankacılık,
Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Bankacılık
ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık,
Muhasebe Finansman Öğretmenliği
bölümlerinin birinden mezun olmak.
-Tezsiz yüksek lisans programdan tezli
yüksek lisans programına yatay geçişte
örgün öğretim yapan Muhasebe Finans ve
Bankacılık Ana Bilim Dalı veya Muhasebe
Finansman Ana Bilim Dalında derslerini
başarıyla tamamlamış olmak
gerekmektedir.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
Müzik alanında tezli yüksek lisans mezunu
olmak.
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi
bölümlerinin herhangi birinden tezli yüksek
lisans mezunu olmak.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
Ana Bilim Dalı programına uygun
derslerden 33 krediyi tamamlamış olmak.
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında kayıtlı
yüksek lisans öğrencisi olmak
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
Lisans veya tezli yüksek lisans
diplomalarından en az birinin Sosyoloji Ana
Bilim Dalından olması gerekmektedir.
Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olmak.
Tarih alanında tezli yüksek lisans mezunu
olmak.
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında
yüksek lisans yapıyor olmak
Yüksek lisans eğitimini ilahiyat alanında
yapmış olmak.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak
-Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Teknolojileri Öğretmenliği
bölümlerinin birisinden lisans mezunu
olmak.
-Lisans mezuniyeti Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü dışında olan
öğrencilere gerek duyulduğu takdirde
bilimsel
hazırlık
programı
uygulanacaktır.
Herhangi bir fakülte veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak

*Müzik Ana Bilim Dalı Başkanlığı Sanatta Yeterlik Öğrenci Alımında Yazılı Sınav ve
Mülakat Sınavında Uygulanacak Kurallar
Yazılı Sınav: Yirmi adet çoktan seçmeli ve beş adet açık uçlu sorudan oluşur.
Mülakat Sınavı: Adaylar bir eser seslendirecektir. Eşlikçilerini ve eserin bir kopyasını yanlarında
getireceklerdir. (Jüri yeterli gördüğü takdirde performansını istediği yerde durdurabilir)

BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin;
1- 100 üzerinden en az 60 not ortalamasıyla lisans mezunu olmak.
2- ALES’ten (başvuru yapılan programın gerektirdiği puan türünden) en az 60 puan almış olmak.
3- ALES sonucunun geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin;
1- Lisans mezunu olmak,
2- Varsa ALES belgesine sahip olmak.
Doktora Programlarına Başvurabilmek İçin;
a- Yüksek Lisans Diploması İle Başvuranların;
1-Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasına,
2-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puana,
3- ALES’ten, (başvuru yapılan programın gerektirdiği puan türünden) en az 60 puana sahip olmak.
b- Lisans Diploması İle Başvuranların;
1-Lisans diplomasına,
2- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puana,
3- ALES’ten, (başvuru yapılan programın gerektirdiği puan türünden) en az 80 puana,
4- 100 üzerinden en az 75 puan olan lisans not ortalamasına sahip olmak.
Sanatta Yeterlik Programlarına Başvurabilmek için;
a) Yüksek Lisans Diploması İle Başvuranların;
1- Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasına,
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES Sözel puan
türünden en az 60 puana,
3-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puana
b) Lisans Diploması ile Başvuranların;
1- Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde lisans derecesiyle başvuran adayların ALES Sözel puan
türünden en az 80 puana,
2- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puana
3-100 üzerinden en az 75 puan olan lisans not ortalamasına sahip olmak.
Yabancı Uyruklu Kontenjanlarına Başvurabilmek İçin;
1- Adaylar dilekçe ve ekleri ile birlikte enstitüye başvuracaklardır.
2- TÖMER’den 70 aldığını gösterir belge. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan lisans
veya lisansüstü mezunu olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz.) Yabancı
uyruklu öğrencilerin başvurularında Üniversitemizin “Lisansüstü Programlarına Yabancı
Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi’ esas alınacaktır. Buna göre aşağıdaki
belgeler istenecektir.
a- Otomasyon sistemi üzerinden alınan başvuru formunun çıktısı,
b- YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî
makamlarca onaylı veya noter onaylı birer örneği,
c- Transkript belgesinin resmî makamlarca onaylı veya noter onaylı örnekleri,
d- Nüfus cüzdanı veya pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter onaylı Türkçe çevirisi,
e- Yüksek Lisans tezi veya Tez Projesinin bir örneği,

f- Niyet Mektubu, (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini
anlattığı Türkçe veya İngilizce mektup)
g- Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),
h- Maddi durumlarının ülkemizde lisansüstü öğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu
belgelendirmeleri gerekmektedir.
Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvurabilmek İçin;
1- Adaylar dilekçe ve ekleri ile birlikte enstitüye başvuracaklardır.
2- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki yatay geçiş
3-

4-

5-

6-

7-

şartlarını taşıyor olmak,
Üniversite içindeki başka bir enstitü ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili
ana bilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili ana bilim dalı kurulunun görüşü
alınarak enstitü yönetim kurullarınca belirlenen yatay geçiş kontenjanları ilan verilerek
duyurulur.
Teze başlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla enstitüye kayıt yaptıramaz. Derslerini
tamamlamış ve tez aşamasına gelmiş, ancak tez çalışmasına ayrılacağı enstitüde başlamamış
olan öğrencilerin yatay geçiş yapmaları, ilgili ana bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile mümkün olabilir.
Yatay geçiş yapacak öğrencinin; yukarıdaki ikinci fıkrada öngörülen koşulları sağlaması,
kayıtlı bulunduğu enstitüde almış olduğu derslerin tümünü başarmış olması ve aldığı
derslerden genel not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden en az 75 ve doktora için
en az 80 puan veya eşdeğeri puan olması gerekir.
Başvurular ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca incelenip değerlendirilir. Değerlendirmede
yukarıda belirtilen koşullar aranır. Yatay geçiş koşullarını sağlayanların sayısı ilan edilen
kontenjandan fazla ise genel not ortalaması daha yüksek olanlar öncelik kazanır.
Lisansüstü programlara başvuran adaylar ile yatay geçiş yoluyla bir enstitüden başka bir
enstitüye geçmek isteyen lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin harfli sisteme göre
hazırlanmış not durum belgeleri (transkript), Senato tarafından kabul edilen dönüşüm
tablosuna göre hesaplanır.
ÖN DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Tezli Yüksek Lisans programına başvuru yapan adayların, başvurulan programın
kontenjan sayısının 4 katı kadarı sınava girebilecektir. Bu sayının belirlenmesinde, adayın
ALES puanının %50’si ile diploma notunun %50’sinin toplanmasıyla bulunacak değer
dikkate alınacaktır.

DEĞERLENDİRME İLKELERİ
Tezli Yüksek Lisans Programlarında:
•
ALES’ten, başvuru yapılan programın gerektirdiği puan türünden alınan puanın %50’si,
•
Yazılı sınavdan alınan puanın % 30’u, (Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınavın %
40’ı)
•
Mülakat sınavından alınan puanın % 10’u,
•
Lisans not ortalamasının %10’u
Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 puan üzerinden en az 60 puan
olması gerekir. Eşitlik halinde ALES puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. (Mülakat
ve yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılırlar.)
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında:
•
Adayın lisans not ortalamasının % 70’i,
•
Varsa ALES puanın % 30’u,

(Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranmamaktadır. Adayların lisans
diplomaları ile başvurmaları durumunda sadece lisans not ortalamasının %70‘i hesaplanır.)
Doktora Programlarında:
ALES’ten, başvuru yapılan programın gerektirdiği puan türünden alınan puanın %50’si,
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın
% 10’u,
•
Mülakat sınavından alınan puanın % 10’u,
•
Yazılı sınavdan alınan puanın % 20’si, (Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %
30’u)
•
Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının
%10’u,(Lisans diploması ile başvuru yapan adayların lisans not ortalamasının %10’u)
Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 puan üzerinden en az 65 puan
olması gerekir. Eşitlik halinde ALES puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. (Mülakat
ve yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılırlar.)
•
•

Sanatta Yeterlik Programında;
1- Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve diğer fakültelerin
eşdeğer programlarından mezun olan adayların;
-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan
puanın % 20’si,
-Yetenek değerlendirmesi veya portfolyo incelemesi sonucunun % 40’ı,
-Mülakat ve yazılı sınavdan alınan puanın % 20’si,
-Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %10 ve yüksek
lisans not ortalamasının %10’u,(Lisans diploması ile başvuru yapan adayların lisans not
ortalamasının % 20’si) Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 puan
üzerinden en az 65 puan olması gerekir. Eşitlik halinde, varsa yüksek lisans not ortalaması, yoksa
lisans not ortalaması daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.
2- Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran
adayların;
-ALES’ten, başvuru yapılan programın gerektirdiği puan türünden alınan puanın %50’si,
-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan
puanın % 10’u,
-Yetenek değerlendirmesi veya portfolyo incelemesi sonucunun % 20’si,
-Mülakat ve Yazılı sınavdan alınan puanın % 10’si,
-Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının %10’u,
(Lisans diploması ile başvuru yapan adayların lisans not ortalamasının %10’u)
Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 puan üzerinden en az 65 puan
olması gerekir. Eşitlik halinde ALES puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurularında:
-Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 40’ı
-Mülakat sınavından alınan puanın % 60’ı
Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 puan üzerinden en az 70
puan olması gerekir.
ÜNİP Başvurularında:
-ALES’ten, başvuru yapılan programın gerektirdiği puan türünden alınan puanın %50’si
-Diploma notunun %50’si

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Lisansüstü eğitim sınavını kazanan öğrenciler kayıtları, 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında
yapılacaktır. Öğrencilerin aşağıdaki belgelerle birlikte YENİ KAYIT için bizzat veya noterden
alınmış vekâletname ile başvurmaları gerekmektedir.
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1. “Aslının Aynısı” Onaylı Lisans Diploması,
2. “Aslının Aynısı” Onaylı Lisans Transkripti,
3. ALES Belgesi Çıktısı,
4. Ön Kayıt Başvuru Formu Çıktısı (İnternet Başvuru Evrakı),
5. 3 adet fotoğraf,
6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
7. Erkek adaylar için askerlik belgesi,
8. Harç Dekontu (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazananlar)
Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1. “Aslının Aynısı” Onaylı Lisans Diploması,
2. “Aslının Aynısı” Onaylı Tezli Yüksek Lisans Diploması,
3. “Aslının Aynısı” Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti,
4. ALES Belgesi Çıktısı,
5. Ön Kayıt Başvuru Formu Çıktısı (İnternet Başvuru Evrakı),
6. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL Belge Çıktısı,
7. 3 adet fotoğraf,
8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
9. Erkek adaylar için askerlik belgesi
Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1-Diploma denklik belgesi,
2-Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik
belgesi,
3-Transkriptin aslı ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onaylı sureti,
4- Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
5-Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe bildiğini gösteren TÖMER belgenin aslı,
6-Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
7-Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onaylı sureti,
8-Fotoğraf (6 adet),
9- Ülkemizde öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına
yönelik belge
10- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
11-Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır.)
12- Sigorta yaptırdığına dair belge (kesin kayıttan sonra alınır.)

Harçların Yatırılması;
•
Harçlar Ziraat Bankası ATM şubelerinden öğrenci numarası ile yatırılacaktır.
•
Hesap numarası veya IBAN numarası ile harç yatırılmayacaktır.

•

Yeni kayıt yaptıran II. öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin “öğrenci numaraları”
başvuru esnasında kendi belirttikleri e-posta adreslerine gönderilecektir.
Harç Tutarları:
Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Kayıt Esnasında Enstitüden Öğrenilecek.
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans: Bir (1) yarıyıl için 1.750,00 TL

ADRES ve İRTİBAT TELEFONLARI:
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – 58140 SİVAS
Ana Bilim Dalı Öğrenci İşleri
Antropoloji, Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe , Yönetim
Bilişim Sistemleri
İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Sanat Tarihi
-Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Maliye, Müzik, Ekonometri, Finansal
Ekonometri, İngiliz Dili ve Edebiyatı,Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler, İktisat, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
-İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri,
Muhasebe Finans ve Bankacılık
Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İletişim Bilimleri,Sağlık Turizmi
İşletmeciliği

Telefon
0 346 219 10 10 (3317)
0 346 219 10 10 (3315)
0 346 219 10 10 (3318)

0 346 219 10 10 (3320)
0 346 219 10 10 (3321)

