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Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün aşağıda belirtilen programlarına, 

2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans  
Programlarına Uluslararası öğrenci alınacaktır. Başvurular 

https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx adresinden online alınacaktır. Elden veya 

posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Online başvurular 31.08.2020-08.09.2020 

tarihleri arasında alınacaktır. 08.09.2020 tarihinde (Salı) saat 24:00 itibariyle başvurular 

sona erecektir. Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans şeklinde farklı başvuru 

modülleri olacaktır. Adayların başvuracakları ilgili program modülüne giriş yapmaları 

gerekmektedir. 
 

ANABİLİM DALI PROGRAM KONTENJAN PROGRAM HAKKINDA ÖZEL ŞARTLAR 

 TÜRÜ   

    

BİYOLOJİ DOKTORA 2 Biyoloji,  Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik  veya  Biyokimya  Anabilim 
   Dallarından  birinden  Tezli  Yüksek  Lisans  mezunu  olmak,  Üniversite 
   tanınma belgesine sahip olmak, YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen 

   bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak, 70 ve üzeri Tezli 

   Yüksek Lisans not ortalamasına sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar 

   bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

İKTİSAT DOKTORA 2 İktisat,  İşletme,  Maliye,  Ekonometri  veya  Çalışma  Ekonomisi  Tezli 

   Yüksek Lisans programlarından birinden mezun olmak, 70 ve üzeri Tezli 
   Yüksek Lisans not ortalamasına sahip olmak, Üniversite tanınma belgesine 

   sahip  olmak,  YÖK  tarafından  geçerliliği  kabul  edilen  bir  yabancı  dil 

   sınavından en az 55 puan puan almış olmak, varsa TÖMER C1 belgesine 

   sahip olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine 

   kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    



SOSYOLOJİ DOKTORA 5 Sosyoloji,Felsefe   veya   Siyaset   Bilimi   ve   Uluslararası   İlişkiler 
   programlarından birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, 70 ve üzeri 

   Tezli Yüksek Lisans not ortalamasına sahip olmak, Üniversite tanınma 

   belgesine sahip olmak, YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir yabancı 

   dil sınavından en az 55 puan almış olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar 

   bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

TARİH DOKTORA 2 Herhangi bir programdan Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, 70 ve üzeri 
   tezli  yüksek  lisans  not  ortalamasına  sahip  olmak,  Üniversite  tanınma 
   belgesine sahip olmak, YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir yabancı 

   dil sınavından en az 55 puan almış olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar 

   bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

TURİZM DOKTORA 5 Turizm alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak yada farklı bir alanda 

İŞLETMECİLİĞİ   tezli yüksek lisans yapmış olup lisansını Turizm alanında almış olmak, 70 
   ve  üzeri  tezli  yüksek  lisans  not  ortalamasına  sahip  olmak,  Üniversite 
   tanınma belgesine sahip olmak, YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen 

   bir  yabancı  dil  sınavından  en  az  55  puan  almış  olmak,  TÖMER  C1 

   belgesine  sahip  olmak  (TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmayanların, 

   mezuniyetlerine  kadar  bu  belgeyi  almaları  ve  Enstitüye  ibraz  etmeleri 

   gerekmektedir). 

    

BEDEN EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK 5 Spor  Bilimleri  Fakültesi,  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu,  Spor 

VE SPOR LİSANS  Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu Bölümleri ile Eğitim Fakültesi Beden 

   Eğitimi  ve  Spor  Öğretmenliği  lisans  programlarından  mezun  olmak, 

   Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak,  60  ve  üzeri  lisans  not  ortalamasına  sahip  olmak  (TÖMER  C1 

   belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları 

   ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    



BİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK 5 Fen-Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 

 LİSANS  Biyokimya, Biyoteknoloji, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi 

   Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesinin Biyomedikal Mühendisliği veya 

   Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına 

   sahip  olmak,  Üniversite  tanınma  belgesine  sahip  olmak,  TÖMER  C1 

   belgesine  sahip  olmak  (TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmayanların, 

   mezuniyetlerine  kadar  bu  belgeyi  almaları  ve  Enstitüye  ibraz  etmeleri 

   gerekmektedir). 

    

EĞİTİM TEZLİ YÜKSEK 2 Eğitim fakültesi mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip 

YÖNETİMİ LİSANS  olmak, Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine 

   sahip olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine 

   kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

EĞİTİM TEZLİ YÜKSEK 5 Eğitim fakültesi mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip 
PROGRAMLARI LİSANS  olmak, Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine 

VE ÖĞRETİM   sahip olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine 
   

   kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

FELSEFE TEZLİ YÜKSEK 1 Lisans mezunu olmak. 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, 

 LİSANS  Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar 

   bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

FELSEFE VE DİN TEZLİ YÜKSEK 5 İlahiyat  Fakültesi,  İslami  İlimler  Fakültesi  ve  dengi  Fakülteler,  Din 

BİLİMLERİ LİSANS  Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe veya Psikoloji  bölümü mezunu olmak, 

   60  ve  üzeri  lisans  not  ortalamasına  sahip  olmak,  Üniversite  tanınma 

   belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip olmak (TÖMER C1 

   belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları 

   ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    



GASTRONOMİ VE TEZLİ YÜKSEK 5 Gastronomi  ve  Mutfak  Sanatları,  Turizm  Fakültesi/Yüksekokulu,  Gıda 
MUTFAK LİSANS  Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetik ile ilgili programlardan mezun 
SANATLARI   olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, Üniversite tanınma 

   

   belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip olmak (TÖMER C1 

   belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları 

   ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

İLETİŞİM TEZLİ YÜKSEK 5 Güzel Sanatlar, İletişim, Eğitim, Mühendislik, Mimarlık, Turizm, Tıp veya 

TASARIMI LİSANS  Edebiyat Fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak, 60 ve üzeri 

   lisans not ortalamasına sahip olmak, Üniversite tanınma belgesine sahip 

   olmak, TÖMER C1 belgesine sahip olmak (TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz 

   etmeleri gerekmektedir). 

    

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK 2 İktisat,  İşletme,  Maliye,  Ekonometri,  İstatistik  ve  Çalışma  Ekonomisi 

 LİSANS  lisans mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, 

   Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar 

   bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

İSLAM TARİHİ VE TEZLİ YÜKSEK 5 Tarih,  İslam  Tarihi  ve  Sanatları  Bölümü  veya  ile  Külliyetü’ş-Şeria 

SANATLARI LİSANS  Fakültesi mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, 

   Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar 

   bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

KÜLTÜREL TEZLİ YÜKSEK 5 Arkeoloji,  Tarih,  Sanat  Tarihi,  Antropoloji,  Sosyoloji,Felsefe,  Kültür 

ÇALIŞMALAR LİSANS  Varlıklarını  Koruma  ve  Onarım,  Mimarlık,  Hukuk  ile  Güzel  Sanatlar 

   Fakültesi mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, 

   Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar 

   bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    



KİMYA TEZLİ YÜKSEK 5 Kimya,  Kimya  Mühendisliği,  Kimya  Öğretmenliği,  Biyokimya,  Fen 

 LİSANS  Bilgisi  Öğretmenliği,  Eczacılık  Malzeme  Bilimi  ve  Mühendisliği  veya 

   Nanoteknoloji Mühendisliği lisans mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not 

   ortalamasına  sahip  olmak,  Üniversite  tanınma  belgesine  sahip  olmak, 

   TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmak  (TÖMER  C1  belgesine  sahip 

   olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz 

   etmeleri gerekmektedir). 

    

SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK 3 Sosyoloji, Felsefe veya İlahiyat/İlitam lisans mezunu olmak, Üniversite 

 LİSANS  tanınma belgesine sahip olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip 

   olmak, TÖMER C1 belgesine sahip olmak (TÖMER C1 belgesine sahip 

   olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz 

   etmeleri gerekmektedir). 

    

SİYASET BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK 3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
VE LİSANS  Uluslararası İlişkiler, İktisat, Felsefe, Tarih veya Sosyoloji lisans mezunu 

ULUSLARARASI   olmak,  60  ve  üzeri  lisans  not  ortalamasına  sahip  olmak,   Üniversite 
İLİŞKİLER 

  

  tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip olmak., YÖK    

   tarafından geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 puan 

   almış olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine 

   kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

TARİH TEZLİ YÜKSEK 6 Tarih Bölümü veya Sosyal Bilimler alanlarından birinden lisans mezun 

 LİSANS  olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, Üniversite tanınma 

   belgesine sahip olmak TÖMER C1 belgesine sahip olmak (TÖMER C1 

   belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları 

   ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir). 

    

TARLA BİTKİLERİ TEZLİ YÜKSEK 2 Ziraat  Fakültesi/Tarla  Bitkileri  Bölümü  veya  Tarla  Bitkileri  Programı 

 LİSANS  lisans mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, 

   TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmak  (TÖMER  C1  belgesine  sahip 

   olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz 

   etmeleri gerekmektedir). 

    



TEMEL İSLAM TEZLİ YÜKSEK 10 İlahiyat-İslami İlimler Fakültesi, Din İlimleri Fakültesi, Din Kültürü ve 

BİLİMLERİ LİSANS  Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ile Külliyetü’ş-Şeria Fakültesi lisans 

   mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, Üniversite 

   tanınma  belgesine  sahip  olmak,TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmak 

   (TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmayanların,  mezuniyetlerine  kadar  bu 

   belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir).   

    

TURİZM TEZLİ YÜKSEK 5 Turizm  Fakültesi/Yüksekokulu,  mezunu  olmak,  60  ve  üzeri  lisans  not 

İŞLETMECİLİĞİ LİSANS  ortalamasına  sahip  olmak,  Üniversite  tanınma  belgesine  sahip  olmak, 

   TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmak  (TÖMER  C1  belgesine  sahip 

   olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz 

   etmeleri gerekmektedir).      

        

TURİZM TEZLİ YÜKSEK 5 Turizm,Arkeoloji, Antropoloji, Tarih, Sanat Tarihi, 
İŞLETMECİLİĞİ LİSANS  Edebiyat,İktisat,İşletme bölümü  veya Güzel Sanatlar  Fakültesi ile 
(Turizm ve Kütürel   Mimarlık Faküktesi mezunu olmak, Üniversite tanınma belgesine sahip 

Miras Yönetimi) 
  

  olmak,  60  ve  üzeri  lisans  not  ortalamasına  sahip  olmak,  TÖMER  C1    

   belgesine  sahip  olmak  (TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmayanların, 

   mezuniyetlerine  kadar  bu  belgeyi  almaları  ve  Enstitüye  ibraz  etmeleri 

   gerekmektedir).      

    

TURİZM TEZLİ YÜKSEK 5 Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, İktisadi ve İdari 
İŞLETMECİLİĞİ LİSANS  Bilimler Fakültesinin İktisat,İşletme bölümleri, Turizm Fakülteleri veya 
(Sağlık Turizmi)   diğer fakültelerin ilgili bölümlerinden bir lisans diplomasına sahip olmak, 

   

   60  ve  üzeri  lisans  not  ortalamasına  sahip  olmak,  Üniversite  tanınma 

   belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip olmak (TÖMER C1 

   belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları 

   ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir).    

    

TÜRK DİLİ VE TEZLİ YÜKSEK 5 Türk Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü,  Türk Dili  ve  Edebiyatı  Öğretmenliği, 

EDEBİYATI LİSANS  Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, 60 

   ve üzeri lisans not ortalamasına sahip olmak, Üniversite tanınma belgesine 

   sahip olmak, TÖMER C1 belgesine sahip olmak (TÖMER C1 belgesine 

   sahip  olmayanların,  mezuniyetlerine  kadar  bu  belgeyi  almaları  ve 

   Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir).     

         



   İktisadi   ve   İdari   Bilimler   Fakültesi   ile   dengi   fakülte/yüksekokul 

   programlarından birinden lisans mezunu olmak, 60 ve üzeri lisans not 

ULUSLARARASI TEZLİ YÜKSEK 5 
ortalamasına sahip olmak, Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, varsa 

TÖMER  C1  belgesine  sahip  olmak  (TÖMER  C1  belgesine  sahip 
TİCARET VE LİSANS  

 

olmayanların, mezuniyetlerine kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz İŞLETMECİLİK   

   etmeleri gerekmektedir). 

    

TURİZM İ.Ö. TEZSİZ 5 Lisans diplomasına sahip olmak, 50 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip 
İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK  olmak, Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine 
(Sağlık Turizmi) LİSANS  sahip olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine 

   

   kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir 

   Değerlendirme lisans not ortalamasına göre yapılacaktır. 

    

ULUSLARARASI İ.Ö. 30 Lisans diplomasına sahip olmak, 50 ve üzeri lisans not ortalamasına sahip 
TİCARET VE TEZSİZ  olmak, Üniversite tanınma belgesine sahip olmak, TÖMER C1 belgesine 

İŞLETMECİLİK YÜKSEK  sahip olmak (TÖMER C1 belgesine sahip olmayanların, mezuniyetlerine 
 

LİSANS 
 

  kadar bu belgeyi almaları ve Enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir).    

   Değerlendirme lisans not ortalamasına göre yapılacaktır. 

    
 

 

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. Tüm belgelerin tercümelerinin sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. 

 

   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı lisansüstü programlara alınacak yabancı 

Uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri dönemlik ve yıllık harç ücretleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.  

 

Lisansüstü Program Harç Ücreti 

Yabancı Uyruklu Öğrenci (Tezli Yüksek 

Lisans) 

2.500(dönemlik)+2.500(dönemlik)=5.000(yıllık) 

Yabancı Uyruklu Öğrenci (Tezsiz Yüksek 

Lisans) 

2.500(dönemlik)+2.500(dönemlik)=5.000(yıllık) 

Yabancı Uyruklu (Tezsiz Yüksek Lisans) II. 

Öğretim) 

3.000(dönemlik)+3.000(dönemlik)=6.000(yıllık) 

Yabancı Uyruklu (Doktora) 3.500(dönemlik)+3.500(dönemlik)=7.000(yıllık) 

 

BAŞVURU ESNASINDA ONLINE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN 

BELGELER 

 

Genel Kontenjanlar İçin 
 

1. Diploma Belgesi (Başvuru esnasında not ortalaması girişleri 100’lük sisteme göre 

yapılmalıdır. Yüzlük not dışında farklı not sitemleriyle giriş yapanların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır) 
 

2.Transkript 

 



3.Varsa ALES/GRE-GMAT sonuç belgesi (Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için) 

 
4.Yabancı Dil Belgesi (doktora programları için) 

 
5. Üniversite Tanıma Belgesi 

 

6. Pasaport/Kimlik Belgesi 



Doktora Programları için Genel Değerlendirme Esasları 

 

Değerlendirme Esasları 
 

İlgili ALES/GRE-GMAT puanının 

 

Tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 

 

Yabancı dil puanının 
 

Mülakat Sınavı puanının 

 
 
 
 
 
 

% 

 

% 50’si 
 

% 15’i 
 

15’i 
 

% 20’si 
 
 

 

Tezli Yüksek lisans Programları için Genel Değerlendirme Esasları 

 

Değerlendirme Esasları 
 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 
 

% 50’si 
 

Mülakat Sınavı puanının 
 

% 50’si 

 

NOT: Tezsiz yüksek lisans programlarının değerlendirme esasları lisans not ortalamasına göre 

yapılacaktır. 

 

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 stasüsünde 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). 

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara 

Başvuru ve Kabul Yönergesi’nin hükümleri geçerlidir. 



 

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora Programları Akademik Başvuru Takvimi 
 
 
 
 

BAŞVURULAR 
TARİH  

   

Başvuruların Alınması 31 Ağustos 08 Eylül 2020 

Mülakat Liste İlanları 09 Eylül 2020 

Mülakat Tarihleri 10-11 Eylül 2020 

Kazananların İlanı 14 Eylül 2020 

Asillerin Kayıt Tarihi 15-16 Eylül 2020 

Yedeklerin Kayıt Tarihi 17-18 Eylül 2020 

Ders Kaydı 15-18 Eylül 2020 

Yarıyıl Başlangıcı 05 Ekim 2020 

Not: Yazılı/mülakat sınav yerleri daha sonra Enstitünün Web sayfasında ilan edilecektir. 
 

Dikkat! 

 

 Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları lisansüstü programından farklı 

alanda almış adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim dalı kurulunun 

önerisi ve enstitünün onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.



 Ön başvuru sırasında verilen beyanının kesin kayıt aşamasında gerçek dışı olduğu 

tespit edilmesi durumunda kayıt yapmaya hak kazansalar dahi kayıtları 

alınmayacaktır.



 Şahısların kesin kayıt esnasında online başvuru esnasında istenilen tüm evrak ve 

bilgilerin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.


 Online başvuru sisteminde istenen bilgiler dışında veri girişi yapılmayacaktır.



 Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat 

olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular 

lisansüstü öğrenci alımının hangi aşamasında olursa olsun başvurusu değerlendirme 

dışı bırakılacaktır.
 
 

 

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. 

 

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: 7280-7281-7271-7210. 


