
T.C. 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

GÖÇ ENSTİTÜSÜ 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ (GÜZ) YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT KABUL KOŞULLARI ve 

KONTENJANLAR 

 Göç Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2022-2023 Öğretim Yılı Birinci Yarıyılında Öğrenci 
Alınacaktır. 

Başvurular Online Yapılacaktır 
 

Online başvuru için: https://obs.gantep.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx 
 

BAŞVURULAR, SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER 
 

  

22.07.2022– 23.08.2022  Çevrimiçi (online) başvuru tarihleri 

25.08.2022 İngilizce Muafiyet Sınavı (Saat: 10’da çevrimiçi yapılacaktır.) Yabancı Diller 
Yüksekokulu Tarafından Düzenlenecektir.   

26.08.2022 Başvuruların değerlendirilmesi ve Mülakata girecek olan öğrencilerin ilanı 
(Enstitü web sayfası) 

01.09.2022 Mülakatlar, ilgili ana bilim dalı tarafından saat 09:00’da yüz yüze yapılacaktır. 

05.09.2022 Değerlendirme sonuçlarının ana bilim dalları tarafından enstitüye gönderilmesi 

07.09.2022 Değerlendirme sonuçlarının enstitü web sayfasında ilan edilmesi  

08.09.2022-12.09.2022 Asil olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 

13.09.2022 Yedek olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 

19.09.2022-23.09.2022 2022-2023 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Ders Kayıtları 

 
 

 ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENECEK OLAN BELGELER  
 

1) Diploma veya onaylı geçici mezuniyet belgesi (henüz mezun olmamış lisans öğrencileri 

başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belgeyi, online başvuru sistemine 

PDF olarak yükleyeceklerdir). 

2) Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları 

gösterir onaylı belgeler (Transkript, Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir). 

3) ALES sonuç belgesi (Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir) (Sadece Doktora ve 
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Adaylar için) 

 

 



4) Eğitim dili İngilizce olan programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlilik 

belgesi (Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir). Lisans öğrenimlerini %100 

İngilizce dilinde yapan program mezunlarından veya anadili İngilizce olan adaylarda yabancı 

dil şartı aranmaz. 

 
NOTLAR: 

 
- Online sistemde ön kayıt formu doldurulurken mezuniyet not ortalaması YÖKSİS’ten otomatik 

olarak çekilecektir. Ancak, diplomasında veya transkriptinde 100’lük sistem notu olan adaylar, eğer 

YÖKSİS’ten 100’lük notu otomatik çekemiyorsa, Lisans Kaydım Yok seçeneğini seçerek 100’lük 

sistem üzerinden mezuniyet not ortalamasını kendileri manuel gireceklerdir. Diplomasında veya 

transkriptinde 100’lük sisteme karşılık gelen not yoksa 4’lük sisteme göre YÖKSİS’ten otomatik 

çekilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. 
 

- İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda adayın başvurusu reddedilir. Bu durumda 

programa kayıt yaptırmış olsalar dahi ilgili adayların kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir. 

- Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama 

Esasları ve Kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır. 

- Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü program başvurularında, sadece 1 tezli veya sadece bir tezsiz 

programa başvuru yapabilir. Bunun yanında, en fazla bir tezli, bir tezsiz veya iki tezsiz programa 

başvuru yapabilirler.  

 

 

 

 

 

 



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Yüksek Lisans Programlarına Başvuru ve Kabul Koşulları Başvuruların Değerlendirilmesi 
 

1. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına  sahip  olmaları  gerekir. 
Lisans eğitimini sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumdaki 
öğrenciler de ilgili programlara başvurabilir. 

 
2. Türkçe eğitim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz (Doktora 

programları hariç). 
 

3. İngilizce eğitim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda, adayların YDS’den veya muadili 
bir sınavdan en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya üniversitenin yabancı diller yüksekokulu 
tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puana sahip olması gerekir. Lisans 
öğrenimlerini %100 İngilizce dilinde yapan program mezunlarından veya anadili İngilizce olan 
adaylarda yabancı dil şartı aranmaz. 

 
4. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not 

ortalamasının %25’i, sözlü mülakat sınavının %25’i değerlendirmeye alınacaktır. 
Hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir. 

 
5. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES şartı aranmayacak ve mülakat 

yapılmayacak olup, lisans not ortalamasının %100’ü değerlendirmeye alınacaktır.  
 

6. Lisansüstü programlara yerleştirmede adaylar aldıkları puanlara göre en yüksekten itibaren 
başvurduğu bilim dalı içinde sıralanır. Tek bilim dalından oluşan enstitü anabilim dallarında bu 
sıralama anabilim dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar,  başvurdukları 
programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak 
belirlenebilir ve enstitü tarafından ilan edilir. 

 
NOT 1: Sözlü mülakat sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar 

başarısız sayılır. 

NOT 2: Anabilim dalları, ilan edilen kontenjanların 4 katı kadar adayı mülakata çağırma hakkına 
sahiptir. 

NOT 3: Birden fazla lisans programıyla başvuru yapan adayların yüksek ortalamaya sahip lisans 
programları kabul edilir.  

 
Doktora Programına Başvuruların Değerlendirilmesi 

1. Doktora Programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve 
başvurdukları programın puan türünde istenilen ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

2. Doktora programında öğrenci kabulünde, adayların ALES puanının %50’si, sözlü 
mülakat/yazılı sınavın %25’i, yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i değerlendirmeye 
alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı, 65’ten düşük olanlar yerleştirmeye alınmaz. Elde 
edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralanır. İlan edilen kontenjan adedince alım 
yapılır. 

3. Doktora Programına başvuracak adayların başvurdukları program için istenilen yabancı dil 
puanına sahip olmaları gerekir. 

NOT 1: Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı 
hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. 

NOT2: Ana bilim dalları, ilan edilen kontenjanların 4 katına kadar adayı mülakata alma hakkına 



sahiptir.   

 

MÜLAKATA GİREBİLMEK İÇİN: 
            Mülakatta kimlik kontrolleri yapılacaktır. Geçerli bir kimlik belgesi ile mülakata katılmanız 
gerekmektedir. 
 

 ALES PUANLARI 
Adayların ALES’ten veya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1’de belirtilen 

puanları almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES puanı 
istenmemektedir. 

 
Tablo 1. Başvuruda İstenen ALES* ve GMAT’ın Minimum Puanları 

 
Lisansüstü Eğitim Program Adı Puan Türü 

Yüksek Lisans   
(En Az) 

Doktora  
(En Az) 

Göç Çalışmaları ALES - SÖZEL 55 55 

Kadın Çalışmaları ALES - SÖZEL 55  

Kent Çalışmaları ALES - EA 55  

Göçmen ve Mülteci Sağlığı ALES - EA 55  
NOT: ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlilik süresi vardır. 

 
YABANCI DİL PUANLARI 

 

Tablo 2. Yüksek Lisans-Doktora Başvurularında İstenen Yabancı Dil  Puanı 

 
Lisansüstü Eğitim Program Adı 

Yüksek Lisans *  
(En Az) 

Doktora * 
(En Az) 

Göç Çalışmaları - 55 
(*) Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen YDS eşdeğeri sınavlardan alınan puanlar kabul edilir. 

 
  KİMLER BAŞVURABİLİR  
 
Doktora Programı 
 

 Göç Çalışmaları Anabilim Dalı Doktora Programına başvuracak adayların; 
Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, İlahiyat, Uluslararası İlişkiler, Tarih, İktisat, Göç Çalışmaları, Kent Çalışmaları, 
Göçmen ve Mülteci Sağlığı, Sivil Toplum, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Kadın 
Çalışmaları, Hukuk ve Turizm Bölümlerinden birisinden yüksek lisans derecesini almış 
olmak. 
 
Yüksek Lisans Programları 
 

 Göç Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak 
adayların; 

Herhangi bir lisans programı mezunu olmaları. 
 

 Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli veya Tezsiz Yüksek Yüksek
 Lisans Programlarına başvuracak adayların; 
Herhangi bir lisans programı mezunu olmaları gerekir. 

 
 Kent Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak 

adayların; Sosyoloji, Coğrafya, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Mimarlık, Şehir ve 



Bölge Planlama Bölümleri ve Tarih Bölümü Lisans Programı mezunu olmaları gerekir. 
 

 Göçmen ve Mülteci Sağlığı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarına 
başvuracak adayların; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 
Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Hizmetler Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. 

 
  Kent Çalışmaları Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak   
     adayların herhangi bir lisans programı mezunu olmaları gerekir. 

 
NOT: Almaları gereken ders kredilerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans 
programından, eğer açık ise aynı programın tezli yüksek lisans programına geçebilir. Ancak tezsiz 
yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçişlerde ilgili yönetmelikteki tezli 
yüksek lisans için belirlenen asgari başvuru ve kabul şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.  

 
ÖZEL DURUMLAR  
 

 Göç Çalışmaları Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programı ile Diğer Tezsiz II. 
Öğretim Yüksek Lisans programlarının öğrenci katkı payı tutarı kredi başına 250,00 
TL olup dersler 3 kredi, uzmanlıklar ise 4 kredidir (tezli programlar 7 ders, seminer, tez, 
uzmanlık alanından), (tezsiz programlar ise 10 ders ve projeden oluşur, proje için katkı 
payı talep edilmemektedir). 
 

 Kadın Çalışmaları Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programının öğrenci katkı payı 
tutarı kredi başına 168,00 TL olup, dersler 3 kredi, uzmanlıklar ise 4 kredidir. (tezli 
programlar 7 ders, seminer, tez, uzmanlık alanı) 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ARASINDA YAPILAN GÖÇ ENSTİTÜSÜ “EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ” PROTOKOLÜ 

KAPSAMINDA; 

 

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler ile onların eş ve çocuklarından yapılacak taleplerde, kayıt 

dönemi içerisinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans programları için indirim oranı kredi başı ders ücretlerinde 

ilan edilen fiyatın %20’sidir.  

2. Bu indirim ilgili kurumda görevli en az 5 öğrencinin programa kaydının yapılması halinde 

uygulanacaktır. 

3. Başvuru sahibinin bu protokolden faydalanabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler 

veya eş veya çocuğu olduğunu belgelendirmesi ve bu belgenin online başvuru yaptıktan sonra 

değerlendirmeye alınabilmesi için, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 

 
 YABANCI UYRUKLU ADAYLAR IN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  

Adayların alımları lisans not belgesinde bulunan puanlar üzerinden yapılacaktır. 
(100’lük sistem). 
T.C. Kimlik Numarasına sahip yabancı uyruklu adaylar, yabancı uyruklu öğrenci 
kontenjanından başvuru yapamazlar (Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul Kayıt Yönetmeliği Madde 4, 10.bend) 
 

 



 YABANCI UYRUKL ADAYLAR IN SAĞLAMASI GEREKEN DİL KOŞULLARI  
1) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların en az aşağıdaki şartlardan 

birini sağlamaları gerekir; 

a) TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.(C1) 

b) Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi, 

c) Lisans programı Türkçe olan adaylardan dil belgesi istenmez 

2) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını 
sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve bir yıl, dil şartını sağlamak üzere izin 
verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar, takip eden dönemde programa kayıt 
yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bir yıl içinde dil için gerekli şartları sağlayamayan 
adayların programla ilişiği kesilir. 

3) Yüksek Lisans Programında istenen Türkçe dil koşulu, doktora programı içinde geçerlidir. 

 
 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusunda İstenen Belgeler 

1) Transkript (Not Belgesi). (Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir.) 

2) Diploma, (Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir.) 

3) Tanınırlık veya denklik belgesi (Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir.) 

4) Kimlik veya Pasaport (Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir.) 

5) Öğretim dili İngilizce olan programa başvuran adaylar için dil belgesi veya İngilizce 
eğitim gördüğünü gösterir belge (Online başvuru sistemine PDF olarak yüklenecektir.) 

6) İstenen her belgenin noter onaylı Türkçe Tercümesi istenmektedir. 
 

           Not: Online Başvuru sistemine geçerli bir e-posta adresi üzerinden şifre talep edilerek 
ulaşılabilmektedir. 
 

KONTENJANLAR 
 

 
İletişim: Arş. Gör. İbrahim ÖZHAZAR 
Tel: 0342 360 1200 Dahili: 4508  
Mail: goc@gantep.edu.tr 
 
İletişim: Arş. Gör. Murat KAYA 
Tel: 0342 360 1200 Dahili: 4509 
Mail: goc@gantep.edu.tr 

 

Anabilim 
Dalları 

 Yabancı 
Uyruklu 

    Yatay  
Geçiş 

Yatay 
Geçiş 

Yabancı 
Uyruklu 

Yabancı 
Uyruklu 

Yabancı  
Uyruklu 

Yabancı 
Uyruklu 

 Doktora Doktora Tezli 
Yüksek 
Lisans 

II.Ö.Tezli 
Yüksek 
Lisans 

II.Ö.Tezsiz  
Yüksek 
Lisans 

İngilizce 
Tezli Yüksek 
Lisans 
(II.Öğretim) 

Tezli 
Yüksek 
Lisans 

II. Ö. 
Tezli 
Yüksek 
Lisans 

Tezli 
Yüksek 
Lisans 

İngilizce 
Tezli Yüksek 
Lisans 
(II.Öğretim) 

II.Ö. 
Tezli 
Yüksek 
Lisans  

II.Ö. 
Tezsiz 
Yüksek 
Lisans 

Kadın  
Çalışmaları 

  15 20 70 - - - 2 - 5 5 

Göç 
Çalışmaları  

7 3 15 20  15   5 5 5  

Kent 
Çalışmaları 

  15 - 70 - - - 10 - - - 

Göçmen ve 
Mülteci 
Sağlığı  

  10 20 - - - - - - 10 - 


