
 
 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ İLANI 
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018-2019 Öğretim yılı 
ikinci yarıyılı  Kamu Hukuku Doktora programı için öğrenci alınacaktır. 
  

Başvurular online  yapılacaktır. 

 

BAŞVURULAR, SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER 
 
06.02.2019--Başvuruların Başlaması 

08.02.2019--Son başvuru tarihi (17:00’a kadar) 

11.02.2019-Bölüm Başkanlıkları (Enstitü Anabilim dallarında) mülakat sınavı 

11.02.2019--Sonuçların enstitülere gönderilmesi ve Sonuçlarının ilan edilmesi. 

12.02.2019--Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması.  

 

MÜLAKATA GİREBİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER 

Aşağıda belirtilen belgelerin aslı mülakat sınavında jüriye sunulacaktır. 

1) Online olarak yapmış olduğunuz başvurunun çıktısı (Online Başvuru Sistemine 

geçerli bir e-mail adresi üzerinden şifre talep edilerek ulaşılabilmektedir.) 

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

öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge, Online 

başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir). 

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

notları gösterir onaylı belgeler (Transkript, Online başvuru sistemine pdf olarak 

yüklenecektir) 

4) ALES sonuç belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir) 

5) Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi (Online 

başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir) 

6) Öğrenci Belgesi (Aday, herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci ise son 1 ay 

içinde alınmış onaylı öğrenci belgesini online başvuru sistemine pdf olarak 

eklemelidir. (Öğrenci olanlar başvuru ücreti yatırmayacaktır.) 

7) Banka dekontu (Öğrenci olmayanlar adaylar, TR930001200133800006000012 Nolu 

TC. Halkbank hesabına 50 TL başvuru ücretini yatırmak zorundadır. Başvuru 

ücretinin yatırıldığına dair banka dekontun da adayın başvurduğu Enstitü/Anabilim 

 



Dalı/Program açıklaması mutlaka yazılmalıdır. Banka dekontu da online başvuru 

sistemine pdf olarak yüklenmelidir. )(Başvuru Ücreti  50 TL dir.) 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, sözlü 
mülakat veya yazılı sınavının veya bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans 
derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile 
başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak 
başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir. 

 

 

ALES PUANLARI 

 

Adayların ALES’den veya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan 
Tablo 1’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.  

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES* ve GMAT Puanları 

ANA BİLİM DALI PUAN TÜRÜ 
YÜKSEK 
LİSANS 

YÜKSEK LİSANS 
DİPLOMASI İLE 
DOKTORA 

Kamu Hukuku ALES: EA - 60 

 

NOT: ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlilik 
süresi vardır. 

 

1) ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİL PUANLARI 

Öğretim dili Türkçe olan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı 
aranmaz. Doktora programlarına başvuran adayların, Tablo 2’de belirtilen puanları almış 
olmaları gerekir. 

 

Tablo 2. Doktora başvurularında istenen en az Yabancı Dil ÜDS* ve YDS puanları 

ANA BİLİM DALI YDS PUANI 

Kamu Hukuku 55 

*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen YDS eşdeğeri sınavlardan 
alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin, Sınavın 
yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlilik süresi vardır. 

 

 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

• Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı  



 
o Doktora programına başvuracak adayların ; 
o Türkiye’de veya yurt dışında tanınan (denklik alınmış) bir hukuk 

fakültesinden lisans mezunu olmak. 
o Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.  

 

• LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

• Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi 

• Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi 

• Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge ( Doktora programları için) 

• ALES Puanını gösteren belge (Tezli Yüksek Lisans ve  Doktora programları için) 

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi 

• Fotoğraf  (5 adet) 

•  

 
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR 

  

Kamu Hukuku 

ABD 

T.C uyruklu 

Bilim Dalları TSYL TYL Doktora 

Kamu Hukuku   5 

 

 

 

 

 


