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ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

2022/2023 BAHAR DÖNEMĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA  

ÖN KAYITLA ÖĞRENCĠ ALIMI DUYURUSU 

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2022/2023 Eğitim-Öğretim Bahar 

döneminde açılacak lisansüstü programlar ile bu programlara alınacak öğrenci sayıları, ön 

alım koĢulları, ön kayıt, kesin kayıt, yedek kayıt tarih, evrak bilgileri aĢağıda sunulmuĢtur.   

2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar döneminde lisansüstü programlardaki           

derslerin % 30’u çevrimiçi olarak yürütülecektir.  

Eğitim ve Öğretim ile bilim insanlarını desteklemek maksadıyla geleneksel burs 

uygulamasına devam edilmekte olup, geçerli olan ALES sınavına ait herhangi bir puan 

türünden en az 60,000-64,999 arasında puan alanlara % 25 burs, 65,000-79,999 arasında puan 

alanlara % 50 burs ve 80,000-üzeri arasında puan alanlar da % 75 burs almaya hak 

kazanmaktadır.  

Ayrıca tezli yüksek lisans programlarında azami 5 öğrenciye eğitim süresi boyunca       

% 100 burs verilecektir. % 100 Bursu kazanabilmenin Ģartı ise ön alım koĢuluna göre geçerli 

bir ALES’ ten herhangi bir puan türünden en yüksek puanı almıĢ olan 5 öğrenci Ģeklinde 

belirlenecektir. ġehitlerin 1.dereceden yakınlarına % 100 burs sıralamasında öncelik 

tanınacaktır. Çağ Üniversitesi lisans programı mezunları ise ALES' ten herhangi bir puan 

türünden en az 55,000-79,999 arasında puan alanlar  % 50 olan burslarını en az 80,000–üstü 

puan ile  % 75’e yükseltebileceklerdir.   

Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları ÇAĞSEM tarafından verilen 

dil ve yetenek geliĢtirme kursları, yüz yüze ve yurtdıĢı online kurslar, sertifika programları ile 

Bilimsel AraĢtırma Projesi desteği, eğitim olanakları ile yetkin kadrosuyla sizleri bekliyor. 

Çağ’da buluĢmak üzere… 

                 

              Prof. Dr. Murat KOÇ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÇILAN LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 

 

 

 Ġngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 

 Türk Dili ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

 Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

 ĠĢletme Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

 Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

 Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

 Ġngiliz Dili Eğitimi Doktora 

 ĠĢletme Yönetimi Doktora 



  

 

KONTENJAN 

     

      

PROGRAM ADI (**) 
T.C. 

Uyruklu 

Çağ 

Üniversitesi 

Lisans 

Mezunu (*)   

% 100 

Tam 

Burslu 

Gerekli ALES 

Puanı 
Mezuniyet KoĢulu     

Ön Kayıt 

Tarihleri 

Kesin Kayıt 

Tarihleri 

Yedek Kayıt 

Tarihleri 

Derslerin 

BaĢlayacağı 

Tarih 

Ġngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 

Prog. 
5 5 5 

Geçerliliği olan  

herhangi bir 

ALES puan 

türünden en az 

55,000 alınmıĢ 

olduğunu 

belgelemek. 

Ġngilizce Öğretmenliği Bölümü, 

Ġngilizce Dil Bilimi Bölümü, Ġngiliz 

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 

Ġngilizce Mütercimlik - Tercümanlık 

Lisans Bölümü mezunu olmak 

02.01.2023- 

03.02.2023 

13.02.2023 - 

17.02.2023 

21.02.2023 - 

24.02.2023 
27.02.2023 

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek 

Lisans Prog. 
5 5 5 

Herhangi bir lisans mezunu olmak 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli 

Yüksek Lisans Prog. 
5 5 5 

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prog. (***) 5 5 5 

ĠĢletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 

Prog. 
5 5 5 

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prog. 5 5 5 

Hukuk Lisans mezunu olmak 

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Prog. 5 5 5 

ĠĢletme Yönetimi Doktora Programı 8  5 (****) 2 

* Geçerliliği olan 

herhangi bir 

ALES puan 

türünden en az 

55,000 

* YÖK-DĠL ve/veya YDS' den en az 55,000 

geçerli puan olduğunu belgelemek                                                         

* Her hangi bir Tezli Yüksek Lisans 
Programından mezun olmak                                              

* Kesin Kayıt hakkı kazanan adaylar için 
yapılacak olan Yazılı ve Sözlü Sınavlardan 

her bir sınav için en az 70,000 puan almıĢ 

olmak 

Ġngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı 8  5 (****) 2 

* Geçerliliği olan 

herhangi bir 

ALES puan 

türünden en az 

55,000 

* YÖK-DĠL ve/veya YDS' den en az 55,000 

geçerli puan olduğunu belgelemek                                                           

* Ġngilizce Öğretmenliği Bölümü, Ġngilizce 

Dil Bilimi Bölümü, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

Bölümü, Ġngilizce Mütercimlik - Tercümanlık 

alanlarında Tezli Yüksek Lisans Programı 
mezunu olmak                                                               

* Yapılacak olan Yazılı ve Sözlü Sınavlardan 

her bir sınav için en az 70,000 puan almıĢ 
olmak  

 (*) Çağ Üniversitesi Lisans mezunu kontenjanından eksik kalan bölüm T.C. Uyruklu kontenjanına eklenir.                                                                                                                                                                         

(**) Tezsiz Programlardan Tezli Programlara geçiĢte kontenjan (3) öğrenci olup, Tezli Programa geçiĢte güncel ALES puanın % 50'si ile Yüksek Lisans Genel Not Ortalamasının  

% 50' si esas alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(***) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına baĢvuran Psikoloji lisans bölümü mezunları bilimsel hazırlık program derslerinden muaftır.  

(****) Doktora Programında Çağ Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans mezunu kontenjanından eksik kalan sayı T.C. Uyruklu kontenjanına eklenir. 



 

 

 

KONTENJAN 

      

        

PROGRAM ADI (**) 
T.C. 

Uyruklu 

T.C. Uyruklu       

Çağ Üniversitesi 

Lisans Mezunu (*)  

Geçerli 

ALES 

Puanı 

Genel Not 

Ortalaması KoĢulu   
Mezuniyet KoĢulu     

Ön Kayıt 

Tarihleri  

Kesin Kayıt 

Tarihleri  

Yedek Kayıt 

Tarihleri  
Derslerin 

BaĢlayacağı 

Tarih 

Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz 

Yüksek Lisans Prog. 
20 10 

A
L

E
S

 ġ
A

R
T

I 
A

R
A

N
M

A
Y

A
C

A
K

T
IR

 

Lisans Mezuniyeti 

(Genel not 

ortalaması) dört(4) 

üzerinden en az 2,00 

olması  

Herhangi bir lisans 

mezunu olmak 

02.01.2023- 

03.02.2023 

13.02.2023 - 

17.02.2023 

21.02.2023 - 

24.02.2023 
27.02.2023 

   

Uluslararası Ticaret ve 

Pazarlama Tezsiz Yüksek 

Lisans Prog. 

20 10 

Psikoloji Tezsiz Yüksek 

Lisans Prog. (***) 
20 10 

ĠĢletme Yönetimi Tezsiz 

Yüksek Lisans Prog. 
20 10 

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek 

Lisans Prog. 
20 10 

Hukuk Lisans mezunu 

olmak Kamu Hukuku Tezsiz 

Yüksek Lisans Prog. 
20 10 

  (*) Çağ Üniversitesi Lisans mezunu kontenjanından eksik kalan bölüm T.C. Uyruklu kontenjanına eklenir.                                                                                                                                                                         

(**) Tezli Programlardan Tezsiz Programlara geçiĢte kontenjan (5) öğrenci olup, Tezsiz Programa geçiĢte güncel kayıtlı olunan Tezli Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması  

esas alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(***) Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına baĢvuran psikoloji lisans bölümü mezunları bilimsel hazırlık programından muaftır.  

 

 

 

 

 



ÖN KAYIT EVRAK LĠSTESĠ 

1.Lisansüstü programlarda burslardan faydalanmak için ÖSYM adresinin üzerinde yazılı 

olduğu geçerli olan akademik lisansüstü eğitimi giriĢ sınavı sonuç belgesi 1 (Bir) adet  ALES.  

2. Üniversite onaylı lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin taranmıĢ hali  

3. E-Devlet üzerinden yeni tarihli, barkodlu bir adet mezuniyet durum belgesi taranmıĢ hali  

4. Nüfus cüzdanının taranmıĢ hali                     

 

5. Lisans Transkript belgesinin taranmıĢ hali (E-Devlet üzerinden de alınabilir) 

6. Erkek adaylar için terhis yada tecil olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (E-Devlet 

üzerinden de alınabilir) 

7. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diplomalarını yurt dıĢında almıĢ bulunanlar için YÖK 

Denklik belgesinin taranmıĢ hali  

 

8. Lisansüstü programlarda baĢka bir üniversitede kaydının olmadığı hakkındaki dilekçe 

örneği için  (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ)  

(https://www.cag.edu.tr/uploads/files/duyurular/lisansustu-programlarda-baska-bir-

universitede-kaydinin-olmadigi-hakkindaki-dilekce-ornegi.docx  

9. 1 Adet Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir) 

10. 1 Adet Adli Sicil Kayıt belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir) 

11. Doktora programına baĢvuran adaylar için yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak 

Üniversite onaylı Tezli Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin 

taranmıĢ hali  

12. E-Devlet üzerinden yeni tarihli, barkodlu bir adet mezuniyet durum belgesi (Tezli Yüksek 

Lisans) taranmıĢ hali  

13. Doktora programına baĢvuran adaylar için yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Tezli 

Yüksek Lisans Transkript belgesinin taranmıĢ hali (E-Devlet üzerinden de alınabilir) 

14.Doktora programına baĢvuran adaylar için yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak                

1 Adet barkodlu Dil sınav sonuç belgesi 

15. 1.Dereceden ġehit yakınlarına % 100 Burs sıralamasında öncelik tanınacaktır. Bu burstan 

faydalanacak olan öğrenci adaylarının yukarıdaki belgelere ek olarak ġehit Yakınlık Belgesini 

de sisteme yüklemesi gerekmektedir.  

16. Engelli Öğrenciler için Engelli Durum Raporu. 

 

 

 

 

 

https://www.cag.edu.tr/uploads/files/duyurular/lisansustu-programlarda-baska-bir-universitede-kaydinin-olmadigi-hakkindaki-dilekce-ornegi.docx
https://www.cag.edu.tr/uploads/files/duyurular/lisansustu-programlarda-baska-bir-universitede-kaydinin-olmadigi-hakkindaki-dilekce-ornegi.docx
https://www.cag.edu.tr/uploads/files/duyurular/lisansustu-programlarda-baska-bir-universitede-kaydinin-olmadigi-hakkindaki-dilekce-ornegi.docx


ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ  

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AĠT KAYIT BĠLGĠLENDĠRMELERĠ 

1) Doktora ile Tezli yüksek lisans programına ait ön baĢvuruların değerlendirmesi öğrencinin geçerliliği olan 

ALES' ten almıĢ olduğu herhangi bir en yüksek puanı dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.   

2) Tezsiz yüksek lisans programına ait ön baĢvuruların değerlendirmesi öğrencinin lisans mezuniyeti genel not 

ortalamasının 100' lük sistemdeki karĢılığı esas alınarak sıralama yapılacaktır.  

3) Tezli programlardan tezsiz programlara geçiĢte kontenjan (5) öğrenci olup, tezsiz programa geçiĢte güncel 

kayıtlı olunan tezli yüksek lisans genel not ortalaması esas alınacaktır.      

4) Tezsiz programlardan tezli programlara geçiĢte kontenjan (3) öğrenci olup, tezli programa geçiĢte güncel 

ALES puanın % 50' si ile yüksek lisans genel not ortalamasının % 50' si esas alınacaktır.         

5) Geçerli olan ALES' ten herhangi bir puan türünden en az 60,000 - 64,999 arasında puan alanlara % 25 burs,               

65,000 - 79,999 arasında puan alanlara % 50 burs ve 80,000 - üzeri arasında puan alanlar da % 75 burs almaya 

hak kazanmaktadır. Çağ Üniversitesi lisans programı mezunları ise ALES' ten herhangi bir puan türünden en az 

55,000 - 79,999 arasında puan alanlar  % 50 burs kazanmakta iken ALES sınavına yeniden girmek suretiyle 

ALES puanlarından herhangi birinden en az 80,000 – üstü olanlar ise % 75 burs elde edebileceklerdir. 

Ayrıca tezli yüksek lisans programlarında azami 5 öğrenciye normal eğitim süresi boyunca % 100 Burs 

verilecektir. ġehitlerin 1.dereceden yakınlarına % 100 Burs sıralamasında öncelik tanınacaktır.  

6) Engelli öğrenci adaylarının, baĢvurduğu lisansüstü programa kesin kayıt hakkı kazanması durumunda 

öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program 

sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacaktır. 

7) Lisansüstü öğrenciler, baĢvurdukları lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazandıklarında, kayıtlarının 

yapılabilmesi için varsa herhangi bir eĢdeğer programdaki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 

8) Kesin kayıt hakkı kazananlara ait sonuçlar 10.02.2023 günü mesai bitimine kadar, yedek kayıt hakkı 

kazananlara ait sonuçlar ise 20.02.2023 günü mesai bitimine kadar Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Duyurular https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-kayit-asamasi-ve-ucretler linkinden 

duyurulacaktır. 

9) Kesin kayıt yaptırmak üzere isimleri duyurulan adayların, kayıt için belirlenen günde kesin kayıtlarını 

yaptırmadıkları takdirde yedek listedeki öğrencilere kayıt çağrısı yapılacaktır.                         

10) Asıl kontenjan kadar aynı değerlendirme esasları ile doktora/tezli/tezsiz programlarında yedek kontenjan 

belirlenecektir. 

 

11) Doktora Programlarında kesin kayıt hakkı elde edebilmek için adayların, yapılacak olan yazılı ve sözlü 

sınavdan baĢarılı olması gerekmektedir. 

12) BaĢvuru belgeleri geri verilmemektedir. 

13) Tezli yüksek lisans programlarında 15 öğrenci kontenjanı mevcut, bu kontenjanın 5’i Çağ Üniversitesi lisans 

mezunu olan öğrencilere ayrılmıĢ olup, 10 öğrenci kontenjanı ise Üniversite dıĢından öğrenci adaylarına 

ayrılmıĢtır.  

Tezsiz yüksek lisans programlarında 30 öğrenci kontenjanı mevcut, bu kontenjanın 10’u Çağ Üniversitesi lisans 

mezunu olan öğrencilere ayrılmıĢ olup, 20 öğrenci kontenjanı ise Üniversite dıĢından öğrenci adaylarına 

ayrılmıĢtır.  

Doktora programlarında 15 öğrenci kontenjanı mevcut, bu kontenjanın 5’i Çağ Üniversitesi lisans mezunu olan 

öğrencilere ayrılmıĢ olup, 10 öğrenci kontenjanı ise Üniversite dıĢından öğrenci adaylarına ayrılmıĢtır.  

Çağ kontenjanı dolmadığı takdirde diğer kontenjanlara baĢvuran adayların baĢvurusu dikkate alınacaktır.  

14) Tezli yüksek lisans programlarında uygulanacak %100 burslu öğrenci sayısı 15 öğrenci kontenjanı içerisinde 

yer alacaktır. BaĢvuru tarihleri arasında ön baĢvuru yapmıĢ olan öğrencilerin geçerli bir ALES’ ten herhangi 

bir puan türünden en yüksek puanı almıĢ olan ilk 5 öğrenci %100 burslu, diğer kesin kayıt hakkına sahip 

olan öğrenciler ise ALES puanlarına göre indirimli kayıt hakkına sahip olacaktır.    
15) Doktora programlarında uygulanacak %100 burslu öğrenci sayısı 15 öğrenci kontenjanı içerisinde yer 

alacaktır. BaĢvuru tarihleri arasında ön baĢvuru yapmıĢ, yazılı ve sözlü sınavlardan baĢarılı olarak kesin kayıt 

hakkı kazanan öğrencilerin geçerli bir ALES’ ten herhangi bir puan türünden en yüksek puanı almıĢ olan 

ilk 2 öğrenci %100 burslu, diğer kesin kayıt hakkına sahip olan öğrenciler ise ALES puanlarına göre 

indirimli kayıt hakkına sahip olacaktır.   

 

https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-kayit-asamasi-ve-ucretler

