
Lisansüstü (Tezli/Tezsiz Yükseklisans ve Doktora) Başvuruları Hakkında 

Aşağıda yer alan başvuru şartları Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı için geçerlidir.  

Mülakat (25-27 Ocak) tarihine kadar Anabilim Dalımızca yapılacak işlem yoktur. Tüm 

başvuru işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce yürütülür. 

 

Başvurular; (http://www.akademik.adu.edu.tr/enstitu/sosyal/  ) adresinde yapılan 

duyuru/bilgilendirmeler ve kontenjan/koşul/yapılacakların belirtildiği duyurulardaki 

(http://www.akademik.adu.edu.tr/enstitu/sosyal/webfolders/kontenjan0001(2).pdf )  

https://www.adu.edu.tr/webfolders/duyuru/dosya/20161229162747-

ENSTTLANLARI29122016-000086172938043825475996.pdf  

şartlara göre Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılır. Gerekli evraklar, YDS puanı olmayanlar 

için yapılacak sınav ile ilgili bilgiler/tarihler, mülakat tarihleri, başvuru şartları/tarihleri 

duyurularda yayınlanmıştır. 

 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı için 2016-17 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılı Şartları: 

Tezli Yükseklisans: Adayların YDS’den İngilizce dilinden en az 40 puan veya eşdeğeri bir 

yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekir. ALES Eşit Ağırlık puan 

türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans eğitimlerini Turizm alanında yapmış 

olmaları gerekir. 

Doktora: Adayların YDS’den İngilizce dilinden en az 55 puan veya eşdeğeri bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekir. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en 

az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerinden en az birini 

Turizm alanında yapmış olmaları gerekir. 

Tezsiz Yükseklisans: 4 yıllık lisans mezunu olmak.(YDS veya ALES puanı 

istenmiyor,Turizm mezunu olma şartı yok. Yani herhangi bir lisans programı mezunu 

başvurabilir.)" 

Bu şartların hepsini taşımayanın başvurusu alınmaz.  

Ancak Tezli Yükseklisansa başvurmak isteyip YDS puanı olmayanlar, Enstitünün başvuru 

duyurusunda belirtilen tarihte yapılacak yabancı dil sınavına başvurulabilinir (YDS puanı 

olmayanlar için ADÜ'nün yaptığı sınav)... Yani ALES puanını sağlamak şartı ile ADÜ'nün 

yabancı dil sınavından alınan yeterli puan ile başvuru yapılabilinir. 
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Özel öğrenci başvurusu: 

Başvurular; 30 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığına ŞAHSEN 

yapılır. Burada doldurulacak bir dilekçeye, diploma/durum belgesi ve nüfus cüzdanı 

fotokopileri eklenir. Özel öğrenci başvurularının Enstitüye gönderilmesinin ardından, Enstitü 

tarafından onaylanan özel öğrenci aday listesi Enstitünün internet sayfasında duyurulur. 

Özel öğrenciler için katkı payının ne kadar olacağı ve kayıt için yapılması gereken işlemler 

yine aynı dönemde Enstitünün internet sayfasında duyurulur. 

(Özel öğrencilik için YDS veya ALES puanı aranmaz.) 

 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 
 
Özel öğrenci kabulü 

MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya en az lisans son sınıf öğrencisi olup belirli 

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü 

derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için açılmış olan lisansüstü derslere devam 

edebilir, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. 

(3) İlgili ABD/ASD başkanlığı, mezuniyet veya durum belgesi ekli bir dilekçe ile başvuran ve talebi 

uygun bulunan adayın özel öğrenci olarak kabulünü ders kayıtları sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. 

(4) Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan kurallar, özel 

öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu 

belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ve ücretleri ile ilgili konular EYK’ca karara bağlanır. Özel 

öğrenciler bir yarıyılda en çok dokuz kredilik ders alabilirler. Lisansüstü programa kabul edilen 

öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen 

dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

 


