
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

 

Değerlendirme notu, Lisans mezuniyet notunun %80’i, varsa ALES* sınav puanının %20’si 

dikkate alınarak hesaplanır. Değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. 

 

Mezuniyet Not 

Ortalaması 
ALES 

Değerlendirme 

Notu Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı 

Kadar Yedek Aday Belirlenir. 
%80 %20 %100 

 

*Başvurularda ALES şartı aranmaz. ALES puanı olmayan adayların ALES puanı sıfır (0) 

alınarak, değerlendirme notuna eklenir.  

GENEL HUSUSLAR: 

1. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine 

dönüşümü YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak yapılır. 

 

2. Sisteme girilen tüm notların; Doktora programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet 

Belgesi, Transkript,  ALES, yabancı dil); tezli yüksek lisans programında (Diploma veya 

Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES); tezsiz yüksek lisans programında 

(Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript ve varsa ALES) belgelerinin de 

sisteme yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

 

3. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (programın özel şartlarında belirtilmiş ise) belirtilen 

kontenjanlardan daha az kayıt olması durumunda ilgili programlar açılmayacaktır. Bu 

programa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilecektir. 

 

4. Tezsiz Yüksek Lisans programın paket ücreti, 10 ders (30 AKTS) ve dönem projesini 

içeren toplam program ücretidir. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil edilecektir. İlk taksit 

kesin kayıt esnasında alınacaktır. 

 

5. Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, adaylar aynı anda birden fazla yüksek lisans 

programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez. 

 



 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

 

Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi: 

Başarı Puanına Göre Değerlendirme;  

1)  Mülakat ya da yazılı değerlendirme yapılmayacaksa; başarı değerlendirilmesi ALES’in %60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ı 

alınarak hesaplanır. Adaylar, başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2 (iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama 

tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

ALES 
Mezuniyet Not 

Ortalaması 
Değerlendirme Notu 

 

Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek 

Aday Belirlenir. 

%60 %40 %100 

 

2)  Mülakat ya da yazılı bilimsel değerlendirme yapılacaksa; sınav değerlendirmesi iki aşamalı gerçekleştirilir. Birinci aşamada; 

ALES’in %50’si ve lisans mezuniyet notunun %20’si hesaplanarak yapılan sıralamada en üstten başlayarak kontenjan sayısının 3(üç)  katı kadar 

aday belirlenir. İkinci aşamada; mülakat ya da yazılı sınavın değerlendirmesinin herhangi birinden adayın aldığı puanın %30’u birinci aşamada 

almış olduğu puanın üstüne eklenerek başarı notu hesaplanır. Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2 (iki) katına 

kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir 

  

1. AŞAMA 

Kontenjan 

Sayısının 3 Katı 

Kadar Aday 2. 

Aşamaya Çağırılır 

2. AŞAMA 

Değerlendirme 

Notu 

Kontenjan 

Kadar Asıl ve 

2 Katı Kadar 

Yedek Aday 

Belirlenir. 

 

ALES 

 

Mezuniyet Not Ortalaması 

 

Yazılı Mülakat 

 

%50 
                     %20 

 

(Kriterlerden Sadece Birisinin)  

%100 
%30 

 

 



Programların özel şartlarında belirtilen mülakat ya da yazılı bilimsel değerlendirme 

 

Mülakat tarihi;  13 Ocak 2020 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 15 Ocak 2020-17 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Yazılı bilimsel değerlendirme tarihi; 13 Ocak 2020 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 15 Ocak 2020-17 Ocak 2020 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Yazılı sınavına girmek zorunludur. Yazılı sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Mülakat veya yazılı sınavına katılmayan veya 100 üzerinden 50 puandan düşük not alan öğrenci başarısız sayılarak değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

 

Adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir. 

 

Not: Başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve 

diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.  

 

 

DOKTORA 

 

Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi ALES’ in % 50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans 

mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u, ve Mülakat veya Yazılı sınavın % 20’si alınarak hesaplanır. 

Adaylar,  değerlendirme notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.  

 

 

ALES 
Mezuniyet Not 

Ortalaması 
Yabancı Dil 

Mülakat veya 

Yazılı 

Sınavı 

Değerlendirme 

Notu 

 

 

Kontenjan Kadar Asıl ve Yedek 

Aday Belirlenir. 
%50 %20 %10 

 

%20 %100 

 

 



Mülakat tarihi;  13 Ocak 2020 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 15 Ocak 2020-17 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Yazılı bilimsel değerlendirme tarihi; 13 Ocak 2020 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 15 Ocak 2020-17 Ocak 2020 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Yazılı sınavına girmek zorunludur. Yazılı sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Mülakat veya yazılı sınavına katılmayan veya 100 üzerinden 50 puandan düşük not alan öğrenci başarısız sayılarak değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

 

Adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 

 

Not: Başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve 

diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.  

 

 

 

 


