
 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Ana bilim Dallarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans  ve Doktora Programlarına TC vatandaşı ve Yabancı uyruklu öğrenci 

alınacaktır.  

(11/06/2021 tarih ve 2021/352 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ekidir.) 
 

On-line Başvuru Tarihleri  
(Normal kontenjan, ÜNİP,Yatay Geçiş,Yabancı Uyruklu ) 

09-13 Ağustos 2021 

Bilim(Yazılı) veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati  18 Ağustos 2021- 10:00’da 

Sonuçların İlanı 20 Ağustos 2021 

Kesin Kayıtlar Online  yapılacaktır 23-24-25 Ağustos 2021  

Yedek Kontenjan Duyurusu 26 Ağustos 2021 

Yedek Başvuru (Dilekçe Alımı) 27-31 Ağustos 2021 

Yedek Sonuçların İlanı 01 Eylül 2021 

Yedek Kesin Kayıtlar 02-03 Eylül 2021 

On-line Başvuru Adresi https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx 

 

Bilim (Yazılı)  ve /veya Mülakat Sınavı 

Ana Bilim Dalı Sınav Şekli 

Biyoloji Mülakat Sınavı 

Fizik Sınav Yok 

Kimya Mülakat Sınavı 

Matematik 

Yüksek lisans programlarına başvuran 
 adaylara  YAZILI SINAVI, doktora programlarına başvuran 

 adaylara ise  MÜLAKAT SINAVI yapılacaktır.  

Kimya Mühendisliği Sınav Yok 

Gıda Mühendisliği          Mülakat Sınavı 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mülakat Sınavı 

Makine Mühendisliği Sınav Yok 

Maden Mühendisliği Sınav Yok 

Bilgisayar Mühendisliği Mülakat Sınavı 

İnşaat Mühendisliği Mülakat ve Bilim (Yazılı) Sınavı 

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bilim (Yazılı) Sınavı 

Peyzaj Mimarlığı Mülakat ve Bilim (Yazılı) Sınavı 

Enerji Bilimi Teknolojileri Mülakat ve Bilim (Yazılı) Sınavı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Yok 

Biyomedikal Mühendisliği  Mülakat Sınavı 
 

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


 

- Bilim (Yazılı) veya Mülakat Sınav Yeri:   Sınavlar ilgili anabilim dalı başkanlıklarında yapılacaktır. 

- Bilim (Yazılı) veya Mülakat Sınavı yapılacak olan programlar için başvurusu ONAYLANAN TÜM adayların 

sınava katılmaları zorunludur.  

- Bilim (Yazılı)  veya Mülakat Sınavına katılacaklar için ayrıca ilan veya tebligat yapılmayacaktır. 

- Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır  

- Yabancı Uyruklu adayların mülakat sınavına katılmaları zorunludur. 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Öğrenim Ücretleri 

(Yıllık) 

Fen Dalları Yüksek Lisans         450 $ 

Fen Dalları Doktora         650 $ 

Mühendislik Dalları Yük.Lis.    550 $ 

Mühendislik Dalları Doktora    750 $ 
 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 
 

On-line Başvuru: 

 On-line başvurularda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. 
 Adaylar sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Birden fazla programa başvuran adayların 

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 On-line başvurularda istenen belgeler pdf formatında sisteme yüklenilecektir. 

 Adayların başvurabilmesi için ALES puanının son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmekte olup, tezli 

yüksek lisans için en az 55, doktora için en az 60 puan olması gerekmektedir.  

 Yabancı dil sınav puanının  son 5 yıl içinde alınmış olması gerekir. Tezli  yüksek lisans başvurularında 

yabancı dil puanı  zorunlu değildir. Ancak adayın yabancı dil puanı ile başvurması durumunda %10 

değerlendirilmeye alınır. Doktora programları için yabancı dil puanı zorunlu olup,  en az 55 puan 

olması gerekir, 

 Online olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu bilgiler ile değerlendirilme işlemi 

gerçekleştirilecek olup, hatalı girme durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacak ve başvuru 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 Adayların mezuniyet puanları 100’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. YÖKSİS Bilgi Sisteminden adayın 

puanı 4’lük not sistemine göre ise dönüşümü Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük 

sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu”na göre çevrilecektir. Mezuniyet notları 

YÖKSİS Bilgi Sistemi üzerinden alındığından başvuru esnasında adaylar tarafından kontrol edilip, hata 

olması durumunda başvuru işlemlerini tamamlamadan mezun olunan üniversite ile irtibata geçilip 

düzeltilmesi gerekmektedir.  

 Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması 

durumunda adayın başvurusu reddedilir. Programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek 

ilişikleri kesilecektir. 

 Enstitümüze kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler enstitümüzü tercih etmeleri halinde başka bir 

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında kayıtlı iseler YÖK’ün Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinin 35/6 maddesi gereğince tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla 

lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez hükmü gereğince kayıtlarını sildirmeleri 

gerekmektedir. Kayıtlarının silinmesi halinde Enstitümüze kayıt yaptırabileceklerdir. Kaydını sildirmeden 

kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir.  

 Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında (http://www.inonu.edu.tr/tr/fenbilens) ilan edilecektir. Adaylara 

ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 



 

 

 

ÜNİP için Başvuru Koşulları; 

 Adayın başvurduğu programın giriş ön koşullarını sağlamış olması gerekir. 

 Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) için ayrılan kontenjanlara başvuracak adayların başvuruda 

ÜNİP kapsamındaki bir Üniversitede Öğretim Elemanı olması ve görev yaptığı üniversiteden izin almış 

olması gerekmektedir. 

Yatay geçiş için Başvuru Koşulları; 

 Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında kayıtlı olması, 

 Kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olması 

 Kayıtlı bulunduğu derslerin tümünü başarmış olması, 

 Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması, 

 Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans ve doktora programında ders alma aşamasında olması ve bu durumu 

belgelendirmesi olması, 

 Adayın başvurduğu ilgili programın giriş ön koşullarını sağlamış olması gerekir. 

 İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin lisansüstü programlara başvuru ve kabul 

şartlarına sahip olması, bu şartlara ilişkin belgeleri sunması ve yatay geçiş için başvuru yaptığı dönemde 

ilgili anabilim dalının öğrenci alım ilanında belirtilen programın giriş ön koşullarını sağlamış olması, 

 Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru 

yapamaz. 

 Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması akademik not ortalamasının %30’u, ALES puanın %60’ı ve 

yabancı dil puanın %10’unun toplamına göre yapılır. 

 

ON-LİNE BAŞVURULARDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ İSTENİLEN BELGELER 

 

YÜKSEK LİSANS  

 Lisans Diploması (e-devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir) 

 Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) (e-devletten alınan not döküm belgesi de kabul edilir) 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 (Varsa) Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti 

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

 Vesikalık Fotograf 

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için e-devletten alınan belge kabul edilir) 

 Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti  

 

 

 

 

 

 



 

DOKTORA  

 

 Lisans Diploması (e-devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir) 

 Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) (e-devletten alınan not döküm belgesi de kabul edilir) 

 Yüksek Lisans Diploması (e-devletten alınan mezun belgesi de kabul edilir) 

 Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) (e-devletten alınan not döküm belgesi de kabul edilir) 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 Vesikalık Fotoğraf  

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için e-devletten alınan belge kabul edilir) 

 Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim kurulunca 

verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı süreti.  

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA) 

 

Yukarıda istenilen belgelere ek olarak; 

 Öğretim Elemanı Olduğuna Dair Belge  

 Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) için ayrılan kontenjanlara başvuracak adayların başvuruda 

üniversitelerinden izin aldıklarına dair resmi yazıyı yüklemeleri gerekmektedir. 

 

YATAY GEÇİŞ  

 

Yukarıda istenilen belgelere ek olarak;  

 Mevcut Transkript (Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması) 

 Ders aşamasında olduğuna dair belge 

 Öğrenci Belgesi  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sınav Yapılmayan Programlarda 

 

Program / Puanı 

Türleri  
ALES 

Lisans Not 

Ortalaması 

Yüksek 

Lisans Not 

Ortalaması 

Yabancı 

Dil Puanı 

Toplam Puan 

En Az 

Tezli Yüksek Lisans % 60 % 30 - % 10 50 

Doktora  % 60 % 15 % 15 % 10 60 



 

 Tezli Yüksek Lisans ve Doktora : Eşitlik durumunda ALES ve Yabancı Dil puanının toplamı yüksek 

olanlara öncelik verilir 

 

 

Sınav Yapılan Programlarda  

 

Program / Puanı 

Türleri 
ALES 

Lisans Not 

Ortalaması 

Yüksek 

Lisans 

Not Ort. 

Yabancı 

Dil Puanı 

Bilim Sınavı/ 

Mülakat 

Toplam 

Puan En 

Az 

Tezli Yüksek 

Lisans 
% 50 % 20 - % 10 % 20 50 

Doktora  % 50 % 10 % 10 % 10 % 20 60 

 

 Tezli Yüksek Lisans ve Doktora : Eşitlik durumunda ALES ve Yabancı Dil puanının toplamı yüksek 

olanlara öncelik verilir.  Sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.   

 

 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

YÜKSEK LİSANS 

 

1. Eğitim öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran adayların ülkesinin resmi dili İngilizce ise dil 

şartı aranmaz. Diğer adayların başvuru yaptıkları program için gerekli olan dil şartlarını sağlamaları 

gerekir.  

2. Türkçe eğitim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.  

3. Türkçe eğitim yapılan programlara başvuruda B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi istenir.  

4. Kayıt hakkı kazanan ancak B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi olmayan adaylar İNÜ TÖMER’de Türkçe 

eğitimi alabilirler. B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi almaya hak kazananlar yüksek lisans programlarına 

takip eden ilk dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. En fazla iki yıl içinde Türkçe dil yeterliliğini 

sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. Verilen bu süre eğitim süresinden sayılmaz. 

5. Lisans eğitimini Türkiye'de herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda tamamlayan adaylardan Türkçe 

Yeterlilik şartı aranmaz. 

6. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Tablo 1’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları 

gerekir. 

Tablo 1: Yüksek Lisans Programı için İngilizce dil yeterlilikleri 

Lisansüstü Programlar 

İngilizce Sınav Türü 

YDS 
TOEFL 

(IBT) 

PTE 

Akademik 

Öğretim Dili Türkçe Olan EABD - - - 

Öğretim Dili İngilizce Olan EABD 60 72 55 

 



 

7. Yüksek lisans programlarına başvuran (İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Eğitimi EAB Dalları 

hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak Tablo 1’de belirtilen dil şartını 

sağlayamayan adaylar;  

a) Lisans öğretim dili İngilizce olan adaylar, öğretim dilinin İngilizce olduğuna dair üniversitelerinden almış 

oldukları belgelerinin, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı olması koşuluyla ibraz etmeleri halinde 

İngilizce dil koşulundan muaf olur. 

b) Yüksek lisans programlarına başvuran ve yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar kabul tarihinden sonra 

iki yıl içinde Tablo 1’de belirtilen sınavlara girebilirler. Bu sınavlar sonucu yeterli puanı alanlar takip eden 

ilk dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. Programa kabul edildikten sonra en fazla iki yıl içinde 

İngilizce dil şartını sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. 

      Başvuru Şartları  

1. Yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı uyruklu olan adaylar, çift uyruklu olup uyruğundan biri 

T.C. olan ve lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan adaylar ile Türk vatandaşı olup da lisans 

eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylar başvurabilir. 

2. Yurt dışında ikamet eden TC vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini 

belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

3. Bu yönerge kapsamında yüksek lisans programlarda öğrenim görebilmek için adayın; Yükseköğretim 

Kurulunun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması ve yukarıdaki şartları taşıdığı 

halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu cezası almamış olması gerekir.  

4. Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de yüksek lisans 

düzeyinde öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün belirlediği esaslar 

geçerlidir. 

5. Başvurular ilan edilen takvim süresinde online yapılır. 

6. Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul 

edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir. 

7. Yabancı uyruklu yüksek lisans kontenjanlarına; 

8. TC uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyruklular, 

9. 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/lisansüstü 

öğrenimlerini TC’de veya KKTC’de tamamlayanlar, 

10. TC uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar bu yönerge ile 

tanımlanan yabancı öğrenci statüsünde başvuru yapamazlar. 

Başvuruda İstenen Belgeler 

Yüksek Lisans 

Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir. 

a) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş diploma ve transkript belgelerinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden 

onaylı örneği, 

b) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,  

c) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi, 

d) Özgeçmiş,  

e) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş kimlik veya pasaport suretinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı 

örneği, 

 

 

 



 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

DOKTORA 

 

1. Yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak, Türkçe eğitim yapan doktora programlarına başvuran 

adaylardan yabancı dil şartının yanı sıra Türkçe dil şartı da istenir. 

2. Türkçe eğitim yapılan programlara başvuruda B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi istenir.  

3. Kayıt hakkı kazanan ancak B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi olmayan adaylar İNÜ TÖMER’de Türkçe 

eğitimi alabilirler. B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi almaya hak kazananlar doktora programlarına takip 

eden ilk dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. En fazla iki yıl içinde Türkçe dil yeterliliğini 

sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. Verilen bu süre eğitim süresinden sayılmaz. 

4. Yüksek lisans eğitimini Türkiye'de herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda tamamlayan adaylardan 

Türkçe yeterlilik şartı aranmaz. 

5. Doktora programlarına başvuran adayların Tablo 2’de belirtilen dil şartını başvuru tarihinde sağlamaları 

zorunludur. 

Tablo 2: Doktora Programı için İngilizce dil yeterlilikleri 

Lisansüstü Programlar 

İngilizce Sınav Türü 

YDS 
TOEFL 

(IBT) 

PTE 

Akademik 

Öğretim Dili Türkçe Olan EABD 55 66 50 

Öğretim Dili İngilizce Olan EABD 65 78 67 

 

6. Doktora programlarına başvuran (İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Eğitimi EAB Dalları hariç) ve 

bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak Tablo 2’de belirtilen dil şartını sağlayamayan 

adaylar;  

a) Lisans ve yüksek lisans öğretim dili İngilizce olan adaylar, öğretim dilinin İngilizce olduğuna dair 

üniversitelerinden almış oldukları belgelerini, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı olması koşuluyla 

ibraz etmeleri halinde İngilizce dil koşulundan muaf olur. 

b) Doktora programlarına başvuran ve yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar kabul tarihinden sonra iki yıl 

içinde Tablo 2’de belirtilen sınavlara girebilirler. Bu sınavlar sonucu yeterli puanı alanlar doktora 

programlarına takip eden ilk dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. Programa kabul edildikten 

sonra en fazla iki yıl içinde İngilizce dil şartını sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. 

     Başvuru Şartları  

1. Doktora programlarına; yabancı uyruklu olan adaylar, çift uyruklu olup uyruğundan biri TC olan lisans ve 

yüksek lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan adaylar ile TC vatandaşı olup da lisans ve 

yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylar başvurabilir. 

2. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini 

belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

3. Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın; Yükseköğretim 

Kurulunun belirlemiş olduğu Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması ve yukarıdaki şartları taşıdığı 

halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu cezası almamış olması gerekir.  



 

4. Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü düzeyde 

öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir. 

5. Başvurular ilan edilen takvim süresinde online yapılır. 

6. Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul 

edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir. 

7. Yabancı uyruklu doktora kontenjanlarına; 

a) TC uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyruklular, 

b) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/lisansüstü 

öğrenimlerini TC’de veya KKTC’de tamamlayanlar, 

c) TC uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar bu yönerge ile 

tanımlanan yabancı öğrenci statüsünde başvuru yapamazlar. 

Başvuruda İstenen Belgeler 

Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir. 

a) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş diploma ve transkript belgelerinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden 

onaylı örneği, 

b) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,  

c) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi, 

d) Özgeçmiş,  

e) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş kimlik veya pasaport suretinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı 

örneği, 

f) Doktora programlarına başvuru yapan adayların, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul 

edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Lisansüstü programlara yerleştirme aşağıdaki tabloya göre yapılır. 

 

Yerleştirme Puanı Türleri 
Lisans Mezuniyet 

Not Ortalaması 

Yüksek lisans 

mezuniyet not 

ortalaması 

Yabancı 

Dil Puanı 

Mülakat 

(Online) 

Tezli yüksek lisans programlarına 

lisans mezunu olarak başvuran 

adayların yerleştirme puanı 

%70 - %10 %20 

Doktora programlarına yüksek 

lisans mezunu olarak başvuran 

adayların yerleştirme puanı 

%35 %35 %10 %20 

Doktora programlarına hazırlık 

sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans 

mezunu olarak başvuran adayların 

yerleştirme puanı 

%70 - %10 %20 

 

 (2) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 50, doktora programı 

yerleştirme puanı en az 60 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır.  

 Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü ve uluslararası öğrenci 

ofisi tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan 

adaya öncelik verilir.  

 Mülakat sınavları online yapılacak olup kayıt altına alınacaktır. 

 


