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İlgili fakültelerin Fizik, Fizik Müh., Fizik Eğitimi,
Kimya, Kimya Müh., Malzeme Müh., Metalurji ve
Malzeme Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Müh., Mekatronik Müh.
bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak (Yabancı Öğrenciler Başvuramaz)
2. Doktora programı için ilanda belirtilen alanlardan birinden yüksek lisans derecesine
sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için ise ilanda belirtilen alanlardan birinden
lisans derecesine sahip olmak.
3. Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili
maddelerince belirlenen başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf
Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. Bu
şartlarda çalışmadığına dair imzalı dilekçesini başvuru sistemine DİLEKÇE kısmında
dosya olarak yüklenmelidir.
5. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez
aşamasına geçmemiş olmak.
6. Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek Lisans
diplomasına sahip olmak.
7. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek
ve tamamlayacak olmak
8. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’den son 5 (beş) yıl
içerisinde SAYISAL puan türünden;
-Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan
-Lisans derecesi ile başvurularda en az 80 puan almış olmak
9. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması;
-Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için en az 3.00,
-Yüksek Lisans derecesi başvuru yapanlar için en az 2.50 olmalıdır.
10.YÖK’ün kabul ettiği Yabancı Dil Sınavlarından herhangi birinden (YDS ve
YÖKDİL) en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak.
11.Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan
tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Usul ve Esaslar 8(4) )

12.Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
(Usul ve Esaslar 8(4) )
13.Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere
Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslarda belirtilen genel hükümlere uymak.

