
T.C. 
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 
2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Üniversitemiz, Fen Bilimleri 

Enstitüsü’nün ilgili Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi 
alınacaktır. 
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Mimarlık 

Mimarlık 
Tezli Yüksek 

Lisans 
Programı 

10 - 2 - 

- Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve İç 
Mimarlık bölümlerinin birinden  mezunu 
olmak. 
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
- Yabancı Dil şartı aranmamaktadır  

Mimarlık 
Mimarlık 
Doktora 

Programı 
5 2 2 - 

- Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj 
Mimarlığı Yüksek Lisans Programlarından 
birinden mezun olmak. 
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
-YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı 
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 
puan veya muadili bir puan alınması 
gerekmektedir.

Makine 
Mühendisliği 

Makine 
Mühendisliği 

Tezli 

4 
 

1 
 

2 - 

- Makine, Endüstri ve Mekatronik 
Mühendisliği mezunu olmak. 
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
- Yabancı Dil şartı aranmamaktadır  

Peyzaj 
Mimarlığı 

Peyzaj 
Mimarlığı 

Tezli 
6 - 2 - 

- Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olmak. 
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
- Yabancı Dil şartı aranmamaktadır  



Biyomedikal 
Bilimler ve 

Mühendisliği 

Biyomedikal 
Bilimler ve 

Mühendisliği 
Tezli Yüksek 

Lisans 
Programı 

5 - 2 - 

- Mühendislik, Fen, Teknoloji, Sağlık, 
Eczacılık, Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve Tıp 
Fakültesi Lisans programlarının birinden 
mezun olmak.  
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
- Yabancı Dil şartı aranmamaktadır  

Biyomedikal 
Bilimler ve 

Mühendisliği 

Biyomedikal 
Bilimler ve 

Mühendisliği 
Doktora 

Programı 

4 - 2 - 

- Mühendislik, Fen, Teknoloji, Sağlık, 
Eczacılık, Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve Tıp 
Fakültesi Yüksek Lisans programlarının 
birinden mezun olmak.  
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
-YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı 
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 
puan veya muadili bir puan alınması 
gerekmektedir.

Elektrik 
Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 
Tezli Yüksek 

Lisans 
Programı 

6 - 2 - 

 Elektrik Elektronik Müh., Elektronik ve 
Haberleşme Müh., Elektronik Müh., 
Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., 
Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Biyomedikal 
Müh. lisans mezunu olmak. 
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
- Yabancı Dil şartı aranmamaktadır  

Mekatronik 
Mühendisliği 

Mekatronik 
Mühendisliği 
Tezli Yüksek 

Lisans 
Programı 

7 - 2 - 

Mekatronik Müh., Makine Müh., Elektrik 
Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., 
Bilgisayar Müh., Fizik Müh., Endüstri Müh. 
lisans mezunu olmak. 
- ALES SAYISAL (veya YÖK’ün eşdeğer 
olarak kabul ettiği GRE ve GMAT 
sınavlarından) en az 60 standart puan almaları 
gerekmektedir. 
- Yabancı Dil şartı aranmamaktadır  

 
 
NOT: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu durumda başvurdukları tespit edilen öğrencilerin kesin 

kayıt yaptırsalar dahi kayıtları silinir. 

 



BAŞVURU TARİHLERİ: 01-12 Temmuz 2019  

Başvurular https://obs.idu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx internet sitesi üzerinden 

yapılacaktır. 

BİLİM SINAVI /MÜLAKAT TARİHİ: 17 Temmuz 2019 – Çarşamba Saat: : 10:00 

Bilim Sınavı/Mülakat Anabilim Dalında yapılacaktır. 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 19 Temmuz 2019 - Cuma 

Saat: 16:00 

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT TARİHİ: 22-24 Temmuz 2019 

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 25-26 Temmuz 2019 

Enstitü Anabilim Dalında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda aday, lisansüstü sınavı 

değerlendirme koşullarındaki başarı notunu sağlaması halinde, “yedek” olarak belirtilir. Yedek 

olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine, not sıralaması dikkate alınarak 

kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz 

tarafından da onaylanabilir.), 

Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlamış olanlar almış oldukları Lisans Diplomaları veya 

Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim  Kurulu’ndan alacakları denklik belgesini 

de mezuniyet belgesi ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 

 2 adet vesikalık fotoğraf, 

 Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da 

onaylanabilir.), 

 Transkript  (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir.) 

 İlgili üniversitenin harfli veya 4.00’lük sisteminin 100 (yüz) üzerinden karşılığını 

belirten resmi belge eklenmelidir. Eklenmediği takdirde  Yüksek Öğretim Kurulunun 

dönüşüm tablosu kullanılacaktır.), 

 Özgeçmiş, 

 Lisansüstü eğitim yapma nedenlerini belirten bir kompozisyon, 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi  

(Başvurduğu programın puan türünün en az 60 (altmış) standart puan olması gerekir.) 

 Yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrencilerin şahsen bir dilekçe ile başvuru 

yapmaları gerekmektedir. Dilekçe ekine halen yüksek lisansa devam ettikleri enstitüden 

aldıkları öğrenci belgelerini ve transkriptlerini eklemeleri gerekmektedir. 



LİSANSÜSTÜ SINAVI DEĞERLENDİRME KOŞULLARI 

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; 

ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav 

sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu 

olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanına %50, lisans 

mezuniyet notuna %25, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna %25 ağırlık verilir.  

Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucunda 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır. 

Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması 

gerekir. 

Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; lisans 

derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans 

mezuniyet notuna %20, ALES veya temel tıp puanına %50, mülakat/yetenek ve/veya yazılı 

sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı 

sınavından 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır. 

Doktora programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir. 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI  

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir 

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı 

öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul 

edilebilir. Yatay geçiş yolu ile başvuran öğrencinin başvuru dosyası ilgili anabilim/anasanat 

dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrenciler Üniversitenin 

lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul 

edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve 

geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden 

başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 

tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak 

yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği 

programlardaki intibakına anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim 

kurulunca karar verilir. 

YABANCI UYRUKLU BAŞVURULARI 

Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek 

isteyen yabancı uyruklu adaylar, İzmir Demokrasi Üniversitesi internet sitesinde 



(https://obs.idu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx) belirtilen şekilde online olarak aşağıda 

belirtilen belgeleri sistem üzerinden yükleyerek başvuru yaparlar. 

 Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan lisans veya yüksek lisans diploması 

(Türkçe tercümeli), 

 Türkçe dil yeterliliğini gösteren TÖMER’den Türkçe bildiğine dair B2 düzeyinde belge 

(Yurt içi ve ya yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun 

olanlar hariç), 

 Transkript (not durum belgesi) ve transkriptin Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği, 

 ALES veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen GRE, GMAT 

vb. sınavlara ilişkin sonuç belgesi. ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıl, GRE ve 

GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. 

 Pasaportun Türkçe’ye çevrili noterden onaylı fotokopisi, 

 1 (bir) adet fotoğraf, 

NOT: Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü 

Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok iki 

yarıyıl olup, bu sürede bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile 

ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim 

öğretimlerine bu yönerge hükümlerine göre devam eder. 

* Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir. 

** Yabancı Uyruklu adayların, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için katkı payı 

ücretleri; Yıllık  Tezli Yüksek Lisans programları 5.000 TL, Doktora programları için 

6.000 TL dir. Mavi kart sahibi  olduğunu  belgelemeyenler de bu ücreti ödeyeceklerdir. 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile ilgili program için belirlenmiş kriterleri 

haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili 

olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:  

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Fen Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat – 

Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR 

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (İç hat: 481) 

E-posta: fbe@idu.edu.tr 

 


