
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

1- İlgili Enstitü Müdürlüğü web sitesinden temin edilecek form dilekçe. 

 

2-  Lisans diploması veya mezun olduğunu belirten belgenin aslı ile birlikte fotokopisi 

veya resmi kurumdan onaylı örneği . 

a) Yabancı Uyruklu adaylar için diploma denklik belgesinin varsa aslı veya resmi 

onaylı örneği. 

 
3- ALES belgesi  En az 55 standart tam puan almış olmak. 

a) Endüstri Mühendisliği için en az 70 aranır. 
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği olan (GRE) ve 

(GMAT) gibi sınavlardan alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.  
c) En az 55 ALES puanı sağlayarak bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka 

bir lisansüstü  programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek 
başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. 

d) Yabancı uyruklu adaylardan ALES baraj notu aranmaz girmiş olmak yeterlidir. 
e) Tezsiz Yüksek Lisans programlarının özel şartlarda belirtilen bölümlerinde ALES 

aranmaz. 
 

4- Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.  
 
      5- Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren belge 
(Transkript) . Aslı ile birlikte fotokopisi veya resmi bir kurumdan onaylı örneği 
 
       6- Yabancı Uyruklu adaylar, Üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı 
olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir.  
 

a) Türkçe belgesi olmayan adayların lisansüstü eğitimi yürütebilecek düzeyde Türkçe 
yeterliliğe sahip olmadıkları U.Ü.Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar U.Ü.Dil Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Türkçe kurslarına katılarak, yapılan 
sınavlarda C1 düzeyinde not almaları halinde lisansüstü eğitimlerine takip eden 
yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki 
yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği 
kesilir.  

 

7-  Fotoğraf; 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf 

       

8-  Nüfus cüzdan fotokopisi 

 

      9- Yabancı Uyruklu adaylar, İlgili belgelerini adayın kendi ülkesindeki Türkiye 

Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerince onaylanması ve onaylı belgelerin Yeminli Tercüman 

Tarafından Türkçeye çevrilmiş suretlerinin sunulması gerekmektedir. 
 
Yüksek Lisans Programı Değerlendirme ve kabul şartları:  
 

a)  ALES Puanının%50’si (Yabancı uyruklular hariç) 

b)  Lisans not ortalamasının %20’si (Yabancı uyruklular için % 50’si) 

c)  Mülakat notunun %30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si) 

d)  Değerlendirme sonucunda adaylardan en az 65 başarı puanı aranır.  



e)  Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES  

veya eşdeğeri sınav notu veya lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih 

edilir.  

f) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

g)  Tezsiz İkinci Öğretim Programlarımızda ALES ve Yabancı Dil aranmaması 

durumunda, mülakatın % 50’si + Lisans mezuniyet notunun %50’si alınır. Hesaplanan 

puana göre en az 65 puan alanlar kabul edilir. 

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 
   1- İlgili Enstitü Müdürlüğü web sitesinden temin edilecek form dilekçe. 
 

2- Tezli Yüksek Lisans diploması veya mezun olduğunu belirten belgenin aslı ile birlikte 

fotokopisi veya resmi kurumdan onaylı örneği . 

 
a) Birleştirilmiş Doktora için lisans ve tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip 

olmak.  
b) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış 

adayların varsa Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi getirmeleri gerekir. 
c) Özel şartlarda belirtilen bazı bölümlerde de Lisans ve Yüksek Lisans diploması 

birlikte istenmektedir. 
 
3- ALES belgesi  En az 55 standart tam puan almış olmak. 

 
a) Endüstri Mühendisliği için en az 70 aranır. 

 
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği olan 

(GRE) ve (GMAT) gibi sınavlardan alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli 
sayılabilir.  

 
c) En az 55 ALES puanı sağlayarak bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden 

başka bir lisansüstü  programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir 
yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. 

 
d) Yabancı uyruklu adaylardan ALES baraj notu aranmaz girmiş olmak yeterlidir. 

 

e) Birleştirilmiş Doktora Programları için; ALES’ten en az 80 puan şartı 

aranmaktadır.  

4- Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren belge 
(Transkript). Aslı ile birlikte fotokopisi veya resmi bir kurumdan onaylı örneği. 

 
a) Birleştirilmiş doktora programlarında Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 

üzerinden  en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir. 
 
 5- Yabancı Dil Belgesi;  Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, 

İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 
puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavından bu puan eşdeğeri puan almak. (Yabancı Uyruklu Adaylar dahil) 

 
 6- Fotoğraf; 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf 
 



 7- Nüfus cüzdan fotokopisi 
         
  8- Yabancı Uyruklu Adaylar; Üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından 
başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir.     
          

a) Türkçe belgesi olmayan adayların lisansüstü eğitimi yürütebilecek düzeyde 
Türkçe yeterliliğe sahip olmadıkları U.Ü.Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar U.Ü.Dil Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Türkçe kurslarına 
katılarak, yapılan sınavlarda C1 düzeyinde not almaları halinde lisansüstü 
eğitimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara, Türkçe 
öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı 
olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.  

       

9- Yabancı Uyruklu adaylar, İlgili belgelerini adayın kendi ülkesindeki Türkiye 

Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerince onaylanması ve onaylı belgelerin Yeminli Tercüman 

Tarafından Türkçeye çevrilmiş suretlerinin sunulması gerekmektedir. 
           
Doktora Programı Değerlendirme ve kabul şartları:  
 

a) ALES Puanının %50’si. (Yabancı uyruklular hariç) 

b) Yüksek Lisans (Birleştirilmiş Doktora için Lisans) mezuniyet not ortalamasının % 

20’si.  (Yabancı uyruklular için % 50’si) 

c) Mülakat notunun %30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si) 

d) Değerlendirme sonucunda adaylardan en az 70 başarı puanı aranır. 

e) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES 

veya eşdeğeri sınav notu veya yüksek lisans dersleri not ortalaması veya yabancı dil 

notu yüksek olanlar tercih edilir.  

 

f) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.  

LİSANSÜSTÜ BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN BAŞVURU ve SINAV 

TAKVİMİ 

(Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans/Doktora Programları) 

 

Başvuru Tarihi  29 Eylül - 01 Ekim 2015 (Saat 

14:00’a kadar) 

Mülakata Gireceklerin İlanı 01 Ekim 2015 (saat 17:00) 

Mülakat Tarihi 02 Ekim 2015 

Sonuçların İlanı ve Kesin Kayıtlar 06 Ekim 2015  

Yedeklerin İlanı ve Kesin Kayıtlar 07 Ekim 2015 

 

Not: - Mülakat sınavlarına kontenjanların iki katı kadar aday alınacaktır. 

 

MÜLAKAT YERİ  :İlgili Anabilim Dalları 

 MÜLAKAT SAATİ  :10.00 
 


