T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enstitümüzün aşağıda belirtilen programlarına, 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular
https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx adresinden online olarak alınacaktır. Elden
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanda yatay geçiş için kontenjan
ayırmış olan programlarımıza başvurular için ise öğrencilerin aşağıda yatay geçiş için istenilen
evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekaleti ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Online
başvurular 21 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Online başvuru
modülünde Doktora (Felsefe, İktisat, Turizm İşletmeciliği), Tezli Yüksek Lisans (Beden Eğitimi
ve Spor, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, İletişim Tasarımı, Kudüs ve Filistin
Çalışmaları, Resim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler), bir de Tezsiz Yüksek Lisans (Eğitim
Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, İktisat, Tarih ve Turizm Rehberliği) şeklinde farklı
başvuru modülleri olacaktır. Adayların başvuracakları ilgili program modülüne giriş yapmaları
gerekmektedir.

ANABİLİM DALI

PROGRAM
TÜRÜ

ALES
PUAN
TÜRÜ

T.C.
UYRUKLU

FELSEFE

DOKTORA

EA

PROGRAM HAKKINDAN
ÖZEL ŞARTLAR

KONTENJAN

10

ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ

-

YATAY
GEÇİŞ

3

ÜNİP

-

ÖYP

-

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji
Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak
veya Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dalı Tezli Yüksek Lisans mezunu olup
bu programda İslam Felsefesi, Din
Felsefesi ve Mantık alanlarında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak, ALES EA
puan türünden ve YÖK tarafından
geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından en az 55 puan puan almış
olmak.
Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması

:%15

Yabancı Dil

:%15

Bilim/Mülakat Sınavı

:%20

Yazılı/Sözlü Sınav Tarihi:01.02.2021
Sinav Yeri: Edebiyat Fak. 15 No’lu
Derslik
Yazılı Sınav Saati:11:00

Sözlü Sınav Saati: 13:00

İKTİSAT

DOKTORA

EA

5

-

2

2

1

İktisat,
Maliye,
Ekonometri,
Çalışma Ekonomisi, Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası
Ticaret ve Finans Tezli Yüksek
Lisans programlarından birinden
mezun olmak veya farklı bir
programdan Tezli Yüksek Lisans
yapmış olup İktisat Bölümü Lisans
programından mezun olmak, ALES
EA puan türünden ve YÖK
tarafından geçerliliği kabul edilen
bir yabancı dil sınavından en az 55
puan almış olmak.
Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması :%15
Yabancı Dil

: %15

Bilim/Mülakat Sınavı :%20
Sınav Tarihi: 02.02.2021
Sınav Yeri: İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Bölüm
Başkanlığı Odası
Sınav Saati:12:00
Not:
Sadece
yapılacaktır.

TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ

DOKTORA

EA

3

-

-

-

-

Sözlü

Sınav

Turizm alanlarından Tezli Yüksek
lisans mezunu olmak veya herhangi
bir programdan Tezli Yüksek
Lisans mezunu olup Turizm
alanlarından lisans derecesine sahip
olmak, ALES EA puan türünden ve
YÖK tarafından geçerliliği kabul
edilen bir yabancı dil sınavından en
az 55 puan almış olmak.
Sınav Tarihi: 02.02.2021
Sınav Yeri: Rektörlük Ek Bina 204
No’lu oda
Sınav Saati:11:00
Not: Sadece Sözlü Sınav
yapılacaktır.

BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

EA/SÖZ.

5

-

2

-

-

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Spor Bilimleri Teknolojisi
Yüksekokulu
ile
Eğitim
Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümleri
lisans programlarından mezun
olmak, ALES Sözel veya EA
puan türünden en az 55 puan
almış olmak.

Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması :%40
Yabancı Dil (Varsa)

:%10

Not:
Bilim-Mülakat
Sınavı
yapılmayacak olup değerlendirme
yukarıda verilen oranlara göre
yapılacaktır.

EĞİTİM
YÖNETİMİ

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

EA/SÖZ.

10

5

1

-

-

Eğitim fakültesi mezunu olmak ya
da herhangi bir fakülte mezunu
olup pedagojik formasyon sahibi
olmak, ALES EA/SÖZEL puan
türlerinden en az 55 puan almış
olmak, YÖK tarafından geçerliliği
kabul edilen bir yabancı dil
sınavından en az 45 puan almış
olmak. Eğitim fakültesi mezunu
olmayan adayların online başvuru
modülüne pedagojik formasyon
belgesini de ayrıca yüklemeleri
gerekmektedir.
Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması :%40
Yabancı Dil

:%10

Not:
Bilim-Mülakat
Sınavı
yapılmayacak olup değerlendirme
yukarıda verilen oranlara göre
yapılacaktır.

EĞİTİM
PROGRAMLARI
VE ÖĞRETİM

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

EA/SÖZ/
SAY

8
+3

1

-

-

-

Eğitim fakültesi lisans mezunu olmak ya
da diğer fakülte mezunu olup pedagojik
formasyon sahibi olmak, ALES’ten en
az 55 puan almış olmak, YÖK tarafından
geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından en az 45 puan almış olmak.
Eğitim fakültesi mezunu olmayan
adayların online başvuru modülüne
pedagojik formasyon belgesini de ayrıca
yüklemeleri gerekmektedir.

Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması :%40
Yabancı Dil

:%10

Not: Bilim-Mülakat Sınavı
yapılmayacak olup değerlendirme
yukarıda verilen oranlara göre
yapılacaktır.
+3 kontenjan tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans
programına geçiş için ayrılmıştır.
Tezsizden Tezliye Geçiş Başvuru
şartları: tezli yüksek lisans başvuru
koşullarını sağlıyor olmak, tezsiz yüksek
lisans programı kayıtlı öğrencisi olmak,
almış
olduğu
dersleri
başarıyla
tamamlamış olmak. Değerlendirme
esasları tezli yüksek lisans programı
değerlendirme esasları ile aynı olacaktır.

İLETİŞİM
TASARIMI

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

SÖZEL

6

1

2

2

2

Güzel Sanatlar, İletişim, Eğitim,
Mühendislik, Mimarlık, Turizm,
Tıp,
Sağlik
veya
Edebiyat
Fakültelerinin
lisans
programlarından mezun olmak.
ALES Sözel puan türünden en az
55 puan almış olmak,
YÖK
tarafından geçerliliği kabul edilen
bir yabancı dil sınavından puan
almış olmak.
Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması :%40
Yabancı Dil

:%10

Not:
Bilim-Mülakat
Sınavı
yapılmayacak olup değerlendirme
yukarıda verilen oranlara göre
yapılacaktır.

KUDÜS VE
FİLİSTİN
ÇALIŞMALARI

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

EA/SÖZ.

10

10

-

-

-

Sosyal Bilimler alanlarında lisans
mezunu olmak, ALES Sözel veya
EA puan türünden en az 55 puan
almış olmak.
Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması :%40
Yabancı Dil (Varsa)

:%10

Uluslararasi Öğrenci Başvuru
Koşulları:
YÖK tarafından tanınan bir
üniversiteden
Sosyal Bilimler
alanlarında lisans mezunu olmak,
varsa YÖK tarafından kabul edilen
ALES eşdeğer (GRE/GMAT)
sınavlarından ve YDS eşdeğer
sınavlarından birinden puan almış
olmak.
Varsa
TÖMER
C1
belgesine sahip olmak.
Yabancı Uyruklu Değerlendirme
Esasları;
Lisans not ortalamasına göre
değerlendirme yapılacaktır.
NOT: T.C. vatandaşı öğrenciler
için eğitim dili Türkçe, Uluslararası
öğrenciler için ise eğitim dili
Arapça olacaktır.

RESİM

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

-

10

-

-

-

-

Güzel Sanatlar Fakültelerinin lisans
programlarından mezun olmak
veya
Eğitim
Fakültelerinin
Resim/Resim İş Eğitimi Bölümü
mezunu olmak
Değerlendirme Esasları;
Lisans Not Ortalaması
:%30
Sanatçı Dosya Değerlendirmesi
:%70
Not: Sanatçı dosyası Enstitü web
sayfasında ilan edilen Sanatçı
Dosyası Kriterlerine göre hazırlanıp
Online başvuru modülüne
yüklendikten sonra
rahmansaral@gmail.com mail
adresine de gönderilmesi
gerekmektedir.

SİYASET BİLİMİ
VE
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

EA

12

İktisadi
ve
İdari
Bilimler
Fakültelerinin Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi
ve
Kamu
Yönetimi,
Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
İktisat bölümü ile Fen-Edebiyat ve
Eğitim Fakültelerinin Felsefe,Tarih
ile Sosyoloji bölümleri mezunu
olmak veya Hukuk Fakültesi
mezunu olmak, ayrıca herhangi bir
lisans programından mezun olup
Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
İlişkiler ve Kamu Yönetimi
alanlarında tezsiz yüksek lisans
yapmış olmak, ALES EA puan
türünden en az 55 puan almış
olmak, YÖK tarafından geçerliliği
kabul edilen bir yabancı dil
sınavından en az 50 puan almış
olmak.

3

Değerlendirme Esasları;
ALES

:%50

Lisans Not Ortalaması :%40
Yabancı Dil

:%10

Herhangi bir programdan lisans
mezunu olmak.
EĞİTİM
YÖNETİMİ

EĞİTİM
PROGRAMLARI
VE ÖĞRETİM

İ.Ö. TEZSİZ
YÜKSEK
LİSANS

TEZSİZ
YÜKSEK
LİSANS

-

60

-

-

-

-

Değerlendirme Esaslari;
Lisans not ortalamasına göre
yapılacaktır.

SÖZ/EA/
SAY

11

-

-

-

-

Eğitim fakültesi mezunu olmak ya
da diğer fakülte mezunu olup
pedagojik formasyon sahibi olmak.
Eğitim fakültesi mezunu olmayan
adayların online başvuru modülüne
pedagojik formasyon belgesini de
ayrıca yüklemeleri gerekmektedir
Değerlendirme Esaslari;
Lisans not ortalamasına göre
yapılacaktır.
Herhangi bir programdan lisans
mezunu olmak.

İKTİSAT

İ.Ö. TEZSİZ
YÜKSEK
LİSANS

-

40

10

-

-

-

Değerlendirme Esaslari;
Lisans not ortalamasına göre
yapılacaktır.
Not: Yeterli sayıda başvuru
olmaması durumunda programa
öğrenci alımı iptal edilecektir.

Herhangi bir programdan lisans
mezunu olmak.
TARİH

İ.Ö.
TEZSİZ
YÜKSEK
LİSANS

-

50

-

-

-

-

Değerlendirme Esaslari;
Lisans not ortalamasına göre
yapılacaktır.
Not: Yeterli sayıda başvuru
olmaması durumunda programa
öğrenci alımı iptal edilecektir.
Herhangi bir programdan lisans
mezunu olmak.

TURİZM
REHBERLİĞİ

İ.Ö.
TEZSİZ
YÜKSEK
LİSANS

-

40

-

-

-

-

Değerlendirme Esaslari;
Lisans not ortalamasına göre
yapılacaktır.
Not: Yeterli sayıda başvuru
olmaması durumunda programa
öğrenci alımı iptal edilecektir.

NOT:
-Aynı anda birden fazla Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programlarına başvuru yapılamaz. Aynı
anda sadece Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından biri ile Doktora veya Tezli Yüksek Lisans
promlarından birine başvuru yapılabilir. Not ortalaması yüzlük sisteme göre olmayan adayların not
ortalamaları online başvuru modülü tarafından YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüzlük sisteme
çevrilmekte ve Enstitümüz tarafından dönüştürülen bu puanlar esas alınmaktadır.
-İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans program ücretleri toplamda 6000 TL’dir. Ücretler 2 taksit halinde (3000
tl) tahsil edilecektir. İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programına kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi
bir nedenle kaydını sildirmek isteyen öğrencilere yatırdıkları ücretler iade edilmez.
- Uluslararası öğrenci kayıt ücretleri; Doktora dönemlik 3500 TL, Tezli Yüksek Lisans dönemlik
2500 TL, İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans ise dönemlik 3000 TL’dir. Programa kesin kayıt yaptırdıktan
sonra herhangi bir nedenle kaydını sildirmek isteyen öğrencilere, yatırdıkları ücretler iade edilmez.

Yüksek lisans eğitim programlarına uluslararası (yabancı uyruklu) adaylarla yurt dışında
ikamet eden Türk vatandaşlarının kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisans diplomasına sahip olmak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine
getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen
kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir.
b) Adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları lisans diplomalarına ilişkin denklik belgesinin
(varsa) aslını veya enstitü tarafından onaylı suretini, eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans
programları için lisansüstü programlarını izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış (TÖMER-C1) belgesinin aslı ve
fotokopisini (varsa), diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı Türkçe tercümesini enstitüye
ibraz etmeleri gerekir.

c) Mülteci statüsüne sahip olanlar ve bunu resmi belgeler ile ibraz edenlerin sadece diploma ve
transkript belgelerini sunmaları yeterlidir.
d) Mülteci statüsünde olmayan ve bunu resmi evraklar ile ibraz edemeyen uluslararası (yabancı
uyruklu) öğrencilerin üniversite tanıma belgesini ibraz etmeleri yeterlidir (bu durumdaki
öğrencilerin denklik belgesini ibraz etme zorunluluğu yoktur).
d) T.C. vatandaşı olup yurt dışında eğitim alanların denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Başvurularda Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü
Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi’nin hükümleri geçerlidir.
Yatay Geçiş
Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru alınmayacak olup, başvurular doğrudan Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne ilan süresi içerisinde yapılacaktır. İlan başvuru ve değerlendirme
tarihi bitiminden sonra hiçbir surette Yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş
yoluyla öğrenci kabulünde, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 32. Maddesi ile
19 Ocak 2021 tarih ve 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mardin Artuklu
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 43. maddesi hükümleri uygulanır.
MAÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: MADDE 43 – (1) Enstitünün lisansüstü
programları arasında veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir
yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenci, Enstitünün ilgili lisansüstü
programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam
etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri
dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce,
enstitüye başvurur. Enstitü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da
görüşünü alarak, enstitü yönetim kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar..
(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için ayrılacağı programda aldığı tüm dersleri başarması ve
yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisans için en az 70,
doktora/sanatta yeterlik için en az 75 olması ve doktora öğrencileri için yeterlik sınavını henüz
vermemiş olması gerekir.
(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt tarihinden
başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.
(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin hangilerini ve
en fazla kaç krediyi zorunlu ders yüküne saydırabileceği, ilaveten kaç kredilik ders alması gerektiği
anabilim/anasanat dalı kurul önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrencinin eksik
kalan kredisi kayıtlı olduğu programda ders alma süresi içerisinde tamamlanır.

BAŞVURU TAKVİMİ
BAŞVURULAR

Başvuruların Alınması
Kazananların İlanı
Asillerin Kayıt Tarihi
Yedeklerin Kayıt Tarihi
Ders Kaydı
Yarıyıl Başlangıcı

TARİH

21 Ocak 31 Ocak 2021
05 Şubat 2021
08 Şubat 12 Şubat 2021
15 Şubat 19 Şubat 2021
08 Mart 12 Mart 2021
15 Mart 2021

DİKKAT!


Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları lisansüstü programından
farklı alanda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim
dalı kurulunun önerisi ve Enstitünün onayı ile bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.



Adayların kesin kayıt zamanında online başvuru esnasında istenilen tüm
evrak ve belgelerin aslını Enstitü tarafından istenilen tarihler aralığında ibraz
etmeleri gerekmektedir.



Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya
tahrifat olan, Enstitü tarafından kesin kayıt için istenilen evrakları belirlenen
tarihe kadar Enstitüye ibraz etmeyen ya da anabilim dalının ölçütlerini
karşılamayan belgelerle yapılan başvurular, lisansüstü öğrenci alımının hangi
aşamasında olursa olsun başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Yukarıda ifade edilen herhangi bir durum ile karşılaşılması durumunda, aday
öğrenci kesin kaydını gerçekleştirmiş olsa dahi kaydı silinerek Enstitümüz ile
ilişiği kesilecektir.

Yukarıdaki şartlar YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Mardin Artuklu
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Mardin Artuklu Üniversitesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul
Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Adres/İletişim:
Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü,
İslami İlimler Fakültesi Yanı, Kat 3-4, Diyarbakır Yolu 5 km. Artuklu/ MARDİN
Tel (Santral): 0482 213 40 02 Dahili: 7280-7281-7210-7271
Mail: destek-lisansustu@artuklu.edu.tr

