
BAŞVURU ŞARTLARI         

YÜKSEK LİSANS İÇİN;         

1-Türkiye’de Lisans Eğitimi almış olanlar ALES sınavından;  (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın 

açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır.) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 45 almış olmak. 

Diğer öğrencilerden ALES sınavı şartı aranmaz.      

2- Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarından Mezun olmak     

     

DOKTORA İÇİN;         

1- Türkiye’de Yüksek Lisans Eğitimi almış olanlar ALES sınavından;  (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) 

başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 45 almış olmak.     

2- Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programlarından mezun olmak    

             

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından Lisans ya da yüksek lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde en 

az “2.50” başvuru şartı olup, kontenjanlar dâhilinde ayrıca bir sınav yapılmaksızın, “Mezuniyet Not 

Ortalaması” esas alınarak EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.  

      

ÖNEMLİ: Adaylar en geç 20 Haziran Salı günü 17.30’a kadar en fazla iki programa başvurularını 

yapabilirler.         

Başvurular http://yos.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/   adresinden online olarak yapılacaktır. 

       

Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti 

verilmesi gerekli evraklar:        

1- Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)       

2-  Not döküm Belgesi (Tercüme edilmiş)        

3-  Pasaport (Başvuruda) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta)   

4-  Türkçe yeterlik belgesi (Türkçe yeterlik belgesi olmayanlar TÖMER kursuna yönlendirilecektir.) 

5- ALES Belgesi (Bir alt eğitimini Türkiye'de tamamlayanlar için)"     

      

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:        

Başarı sıralaması: Yüksek Lisans öğrencileri mezun oldukları Lisans programlarından, Doktora öğrencileri 

ise mezun oldukları Yüksek Lisans programlarından almış oldukları Transkripteki ağırlıklı genel not 

ortalamaları esas alınarak EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir yapılır.

     

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:        

1)     ALES Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı (Bir alt eğitiini Türkiye'de tamamlayanlar için)   

2)     Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)       

http://yos.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/


3)     Not Döküm belgesi (Tercüme edilmiş)        

4)     Pasaport Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği      

5)     Türkçe yeterlik belgesi         

6)     Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)         

7)     Harç Dekontu          

8)     25 TL posta pulu veya ücreti        

Bilgi için: www.sbe.sakarya.edu.tr.    

  

APPLICATION CONDITIONS 

FOR MASTER DEGREE;    

1- Students who have undergraduate education in Turkey, have to have at least 45 points from ALES exam 

in the type of points prescribed by the applied program. (The validity period of the ALES exam is 3 years 

as of the date on which exam results are announced.) Other students are not required to take the ALES 

exam point.  

2- Being graduated from International Relations Undergraduate programs. 

FOR PHD; 

1- Students who have graduate education (master degree) in Turkey, have to have at least 45 points from 

ALES exam in the type of points prescribed by the applied program. (The validity period of the ALES exam 

is 3 years as of the date on which exam results are announced.) Other students are not required to take 

the ALES exam point. 

2- Being graduated from International Relations Master’s programs. 

Applicants are required to have a minimum of "2.50" in the "4" grading system in the undergraduate or 

graduate grade average. Candidates can apply for a maximum of two programs by Tuesday, June 20, at 

17.30. 

The applications to be made online at http://yos.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/. 

The copy of following documents must be given by foreign students during application: 

1- Diploma or Graduation Certificate (Translated) 

2- Transcript (Translated) 

3- Passport 

4- Turkish proficiency certificate (Those who do not have Turkish proficiency certificate to be directed to 

TOMER course.) 

5- ALES Certificate (For those who complete a lower education in Turkey) 

 

 



EVALUATION OF APPLICATIONS:  

Student admission will be based on the "Graduation Grade Average" without any examination, it is 

evaluated by the EABD/EASD presidency and it is decided by EYK decision. 

Documents Required for Final Registration: 

1- Original copy of ALES Certificate or OSYM printout (For those who complete a lower education in 

Turkey) 

2- Diploma or Graduation Certificate (Translated) 

3- Transcript (Translated) 

4- Passport with education annotated visa 

5- Turkish proficiency certificate (Those who do not have Turkish proficiency certificate will be directed 

to TOMER course.) 

6- CV (For PhD Candidates) 

7- Tuition fee receipt 

8- 25 TL postage stamp or its fee 

For more information: www.sbe.sakarya.edu.tr 
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