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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA YER ALAN
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA
SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
A. BAŞVURU KOŞULLARI
1-Mezuniyet
Adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim
kurumundan mezun olmaları gerekir.
2- Yabancı Dil Bilgisi
Adayların başvuracakları programın öngördüğü yabancı dilde yeterli puana sahip olmaları
gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve Tablo 1’de belirten
sınavların herhangi birinden gerekli puanı aldıklarını belgeleyenler, yabancı dil koşulunu
sağlamış olurlar.
Tablo 1 - Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu
YDS/ÜDS/KPDS
50

TOEFL-IBT
60

DELF
B2

GSÜ YABANCI DİL SINAVI
50

Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir
“TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir
belge sunmaları gerekir.
KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuç belgeleri sınav tarihinden itibaren 5 (beş)
yıl süreyle geçerlidir. Bu belgeler dışında kalan, eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
üzerinde geçerlik tarihi belirtilmeyen yabancı dil belgelerinin Eylül 2005 veya sonrasında
alınmış olması zorunludur.
Yabancı dil belgesi bulunmayan adaylar Enstitümüz tarafından ilan edilen tarihlerde
GSÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlara katılabilirler.
B. PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR
Programlar

Konte
njan

Başvuru
İçin Gerekli
Yabancı Dil

YDS/ÜDS/KPDS
Asgari Puan

Fransızca/İngilizce

50

İşletme (1)

30

Asgari
Öğrenci
Sayısı
*
**
8

Pazarlama ve Lojistik
Yönetimi
Uluslararası İlişkiler

30

8

Fransızca/İngilizce/Almanca

50

20

8

Fransızca/İngilizce

50
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Pazarlama İletişimi
Yönetimi
Siyaset Bilimi

25

8

Fransızca/İngilizce

50

20

8

Fransızca/İngilizce

50

Finansal Ekonomi

30

8

Fransızca/İngilizce/Almanca

50

Ekonomi Hukuku (2)

30

8

Fransızca/İngilizce/Almanca

50

İnsan Hakları Hukuku (3)

30

8

Fransızca/İngilizce/Almanca

50

Türkiye Üzerine
25
8
Fransızca/İngilizce
50
Toplumsal İncelemeler
* Bu tabloda yer alan programlara başvuran öğrenci sayısı, ilgili program için belirtilen asgari
öğrenci sayısından az olduğu takdirde ilgili programın giriş sınavı yapılmayacaktır.
** Bu tabloda yer alan programlara kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı, ilgili program için
belirtilen asgari öğrenci sayısından az olduğu takdirde ilgili program açılmayacaktır.
(1)

(2)

(3)

Bu programa başvuracak adaylar resimli özgeçmişlerini hazırlayarak başvuru sırasında teslim
edeceklerdir.
Bu programa başvuracak adayların Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya dengi,
Siyasal Bilgiler, İletişim veya Mühendislik Fakültelerinden mezun olmaları; lisans mezuniyet
ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.5, 100 üzerinden en az 65,00 olması gerekmektedir.
Bu programa başvuracak adaylarda Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya dengi,
İletişim, Psikoloji, Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olma koşulu aranır.

C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin mezun olunan üniversite tarafından
onaylanmış ya da noter tasdikli sureti.
Eğitimlerini mazeret kaydı tarihine kadar tamamlayabilecek olanlar da taahhütname imzalamak
koşuluyla başvuru yapabilirler.
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adayların ve aynı
durumdaki Türk vatandaşlarının diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim
Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
2- Lisans not dökümü (transkript) belgelerinin aslı, mezun olunan üniversite tarafından
onaylanmış ya da noter tasdikli sureti.
3- Geçerli yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.
4- Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaportlarının noter
tasdikli fotokopisi).
5- Yüz açık ve kolaylıkla tanınmanı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf.
D. BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
Adaylar başvurularını on-line olarak ve aşağıda belirtilen şekilde yapacaklardır.
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- Aday, Galatasaray Üniversitesi web ana sayfasında http://www.gsu.edu.tr adresinde ÖğrenciGsü Başvuru Sistemi bağlantısında yer alan GSÜ Başvuru Sistemi linkinden yeni kullanıcı
hesabı oluşturarak kayıt işlemlerini başlatılır.
- Aday, kayıt formunda belirttiği e-posta adresine gönderilen erişim bilgileri ile sisteme giriş
yapar.
- Aday başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz şekilde doldurur ve yukarıda belirtilen
belgeler ile fotoğrafı taratarak başvuru sırasında sisteme yükler.
Yukarıdaki belgelerden herhangi birinin başvuru sistemine eksik yüklenmesi halinde
başvuru kesinlikle onaylanmaz.
On-line başvuru yapan adayların başvuruları Enstitü tarafından onaylandıktan sonra, adaylar
sistemden çıkarmış oldukları form ile yazılı ve/veya sözlü bilim sınavına katılırlar.
Başvuru Tarihleri

: 04 Aralık 2017 - 29 Aralık 2017

Yazılı ve/veya Sözlü Bilim Sınavı Tarihleri: 15-16-17-18 Ocak 2018
Kesin Kayıt Tarihleri

: 23-26 Ocak 2018

Mazeret Kaydı Tarihleri

: 29-30 Ocak 2018

Yedek Kayıt Tarihleri

: 1-2 Şubat 2018

Öğretimin Başlama Tarihi

: 12 Şubat 2018

E. DEĞERLENDİRME
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü bilim sınavı şeklinde yapılır ve 100 tam not üzerinden
değerlendirilir. Her bir program için sınav tarihi ve sınav biçimi, Enstitümüz web sayfasında
ilan edilecektir.
F. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
İlgili bilim sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylar on-line başvuru
sırasında sisteme yüklenmiş oldukları belgelerin asıllarını, mezun oldukları üniversite
tarafından onaylanmış veya noter tasdikli suretlerini ve aşağıda belirtilen diğer belgeleri
kesin kayıt sırasında şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim etmelidirler.
Enstitümüze şahsen müracaat ederek işlemleri tamamlanmayan adayların kesin kayıtları
yapılmaz ve kesin kayıt hakları ortadan kalkar.
Kesin kayıt başvuruları sırasında Enstitümüze ibraz edilmesi gereken diğer belgeler
şunlardır:
1- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar alındığına
dair “Askerlik Durum Müsaade Belgesi” (2 adet). Bakaya durumunda olanların ya da askeri
mahkemede yargılaması devam edenlerin kayıtları yapılmaz.
2- Yukarıda belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak çekilmiş vesikalık fotoğraf (3 adet).
3- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka
dekontu. (Yabancı uyruklu öğrenciler, diğer öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretinin 3 katı
tutarında ödeme yaparlar.)
Posta ile başvuru kabul edilmez.
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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
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