
Kontenjanlar : 

 
ALAN ADI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE  

AYRILAN KONTENJAN ADEDİ 

Veri Madenciliği ve Veri Depolama 6 

Mikro ve Nanoteknoloji 7 

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 7 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri (Güneş 

Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç) 

8 

Mimarlık 3 

 
Başvuru Şartları : 

a) T.C. vatandaşı olmak.  

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı 
için lisans derecesine sahip olmak.  

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim 
kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.  

ç) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).  
d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına 

geçmemiş olmak. 
 
Başvuru Koşulları : 

 
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY) puanının en az 70 

olması, 
* Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü 
Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY) puanının en az 80 olması, Lisans mezuniyet not 

ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir. 
 

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Olması Gerekmektedir: 

*TOEFL IBT Puanı: En az 87  
*ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS Puanı: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren dört (4) yıl geçerlidir) 

*YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı) : En az 73 (Fen Bilimleri ve Sağlık 
Bilimleri Alanları)  
 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm 

hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas 
alınacaktır. 

* Yüksek Lisans programına başvurularında adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;   
ALES SAY puanının  %50’si, mezuniyet not ortalamasının  %15’i ile mülakat notunun  
%35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 

olmalıdır. 
* Doktora programına Tezli Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme 

puanları hesaplamasında; ALES SAY puanının %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının   
%10’u,Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u 
değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.  

* Doktora programına Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları 
hesaplamasında;   ALES SAY puanının  %50’si,  Lisans mezuniyet not ortalamasının  %15’i 

ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam 
değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır. 



 


