
 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI, 

DEĞERLENDİRME ESASLARI VE İSTENEN BELGELER 

 

BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR 

A) Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin; 

1) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise 

Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edilmiş olması,  

2) Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri için, Yüzlük sistemde en az 55 veya muadili 

bir lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları, 

3) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı için, Adayların 

lisans diplomasının 100’lük sistemde en az 70 ve 4’lük sistemde muadil not ortalaması 

koşulunu taşıyor olmaları, 

4) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 

en az elli beş puana sahip olmaları, 

5) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eş 

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları  

gerekir.  

B) Doktora Programına Başvurabilmek İçin; 

1) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların; tezli yüksek lisans 

diplomasına, 100 üzerinden en az 70 veya muadili bir mezuniyet not ortalamasına sahip 

olması, 

2)  ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmaması,  

3) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans diplomasına, lisans 

mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili mezuniyet not 

ortalamasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 (seksen) puan 

olması  

4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş 

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM 

tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan 

muadili bir puan alınması 

gerekir.  



 

ÖĞRENCİ KABULÜNDEKİ DEĞERLENDİRME ESASLARI 

A) Tezli Yüksek Lisans 

1) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan 

edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. 

2) Adayların ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’i ve yabancı dil 

sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki 

katına kadar sıralanır. 

3) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet 

notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı olarak yapılacak bilimsel 

değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel 

değerlendirme ve/veya mülakat sınavından elli puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu 

şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en 

yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. 

4) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday 

değerlendirmeye alınmaz. 

 

B) Doktora  

1. Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların 

sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. 

2. Adayların ALES/TUS puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notunun veya lisans 

diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notunun %25’i ve yabancı dil sınavından 

aldıkları puanların % 25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, 

en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.  

3. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES/TUS puanının %50’si, yüksek lisans 

derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle 

başvuranların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, yazılı 

olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı 

olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan 

aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, 

adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe 

kabul edilir.  

4. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday 

değerlendirmeye alınmaz. 

 



NOT: Transkriptte veya mezuniyet belgesinde mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemde 

karşılığının bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosu esas alınır. 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1- Başvurular 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren www.kayit.hitit.edu.tr adresinden online 

yapılacaktır. 

2- Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet 

belgesinin, aslı veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

3- Doktora Programları için Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin 

aslı veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

4- Tezli/Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora Programları için, Transkript belgesinin aslı veya 

onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

5- Tezli Yüksek lisans ve Doktora Programları için, ALES Sınav Sonuç Belgesi online kayıt 

işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

6- Tezli Yüksek lisans ve Doktora Programları için, YDS ya da Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğer kabul ettiği sınavların birine ait sınav sonuç belgesi online kayıt işlemleri 

sırasında sisteme yüklenecektir. 

7- Başvurularda evrakların online sisteme yüklenmesi 06 Temmuz 2017 Saat: 17:00’de 

sona erecektir.  

8- Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER 

1- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 

2- Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir). 

3- Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet 

belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 

olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya 

onaylı sureti), 

4- Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı 

veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için 

ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti), 

5- Tezli/Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora Programları için Transkript belgesinin aslı ya da 

üniversite sekreterliği/fakülte sekreterliği onaylı sureti, 

6- Tezli Yüksek lisans ve Doktora Programları için,ALES Sınav Sonuç Belgesi, 

http://www.kayit.hitit.edu.tr/


7- Tezli Yüksek lisans ve Doktora Programları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından birine ait sınav sonuç belgesi, 

8- 6 adet vesikalık fotoğraf, 

9- Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin 

kaydı yapılmaz.), 

10- Yeni tarihli ikametgâh belgesi. 

Not: Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüklerinde yapılacaktır. 

 

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURUSU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER 

Yüksek Lisans  

1. Başvurular 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren www.kayit.hitit.edu.tr adresinden online 

yapılacaktır.  

2. Lisans Mezuniyet belgesi/diploması ve YÖK’ten alınacak denklik belgesi aslı veya 

onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Programı için Adayların lisans 

diplomasının 100’lük sistemde en az 70 ve 4’lük sistemde muadil not ortalaması 

koşulunu taşıyor olmaları gerekmektedir. 

4. Lisans transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme 

yüklenecektir. (100’lük sistemde en az 55 (ellibeş) veya muadili puan olmalıdır.) 

5. Yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin 2 adet noter onaylı sureti 

online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

6. Başvurularda evrakların online sisteme yüklenmesi 06 Temmuz 2017 Saat: 17:00’de 

sona erecektir.  

7. ALES şartı aranmaz 

8. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Doktora 

1. Başvurular 30 Haziran 2017  tarihinden itibaren www.kayit.hitit.edu.tr adresinden online 

yapılacaktır. 

2. Yüksek Lisans mezuniyet belgesi/diploması ve YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı 

veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

http://www.kayit.hitit.edu.tr/
http://www.kayit.hitit.edu.tr/


3. Yüksek Lisans transkriptin aslı veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme 

yüklenecektir. (100 puan üzerinden en az 70.00 veya muadili puan olmalıdır.) 

4. Yabancı Dil belgesinin aslı veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme 

yüklenecektir (Ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en 

az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir) 

5. Yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin onaylı sureti online kayıt 

işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir. 

6. ALES şartı aranmaz. 

7. Başvurularda evrakların online sisteme yüklenmesi 06 Temmuz 2017 Saat: 17:00’de 

sona erecektir.  

8. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Not: Başvuru, sınav, kayıtlanma süreci ve Mevzuatta yer almayan hususlarda ortaya çıkacak sorunları 
gidermeye Enstitü Kurulu yetkilidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTENJANLAR 
 

 
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları ve Kontenjanları 

        

ANABİLİM DALI 
PROGRAM 
SEVİYESİ 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ALAN İÇİ ALAN DIŞI 

PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN ŞARTLAR T.C. 
UYRUKLU 

YABANCI 
UYRUKLU 

T.C. 
UYRUKLU 

YABANCI 
UYRUKLU 

Moleküler Biyoloji ve 
Genetik 

Yüksek Lisans 
(Tezli) 

Sayısal 1 0 0 0 
Alan İçi: Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin Moleküler Biyoloii ve Genetik. 
Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji Bölümü 
Lisans diplomasına sahip olmak. 

Kimya Doktora Sayısal 9 3 0 0 
Alan İçi: İlgili Fakültelerin Kimya Bölümü Lisans veya Yüksek Lisans 
diplomasına sahip olmak. 

 
 

 

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü



 


