TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BAŞVURU BELGELERİ
Enstitümüz
Anabilim Dallarının Lisansüstü
programlarına 2013-2014 Güz
Yarıyılında öğrenci
kabul
edilecektir.
Başvuru yapacak adayların, aşağıda
belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları koşuldur. Başvurularda eksik
belge ile kayıt kabul edilmemektedir. Programlara kayıt sırasında belgelerin aslı
ya da onaylı kopyası istenmektedir. Başvuru belgelerinin değerlendirme öncesi veya
sonrasında iadesi mümkün değildir.
1-

Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi
Lisans veya
yüksek lisans
diplomasının veya çıkış b elgesinin fotokopisinin
onaylanmış olması gerekir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından
denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

2-

Transkript Belgesi (Doktoraya başvuracak öğrenciler lisans ve yüksek lisans transkriptleri)

3-

ALES ve YABANCI DİL Belgesi
PUAN KRİTERLERİ
SAYISAL PUAN
ALES GRE GMAT
YÜKSEK LİSANS
60
648
468
TEZSİZYÜKSEK LİSANS 60
648
468
DOKTORA
60
648
468
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA 80
731

YABANCI DİL
KPDS ÜDS TOEFL
60
60
72
60
60
72
60
60
72
70
70
84

İELTS
4
4
4
5

* Başvuru yapacak adayların ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından birine girmiş ve
gerekli minimum puanı almış olmaları gerekmektedir. Bu belgelerin geçerlilik süresi üç
yıldır.
* Yüksek Lisans programlarında Yabancı Dil Puanı ön koşul değildir. Sınavlarda
başarılı olan ve Yabancı Dil Puanı öngörülen puanın altında olan öğrenciler bir (1) yıl
hazırlık programına alınırlar.
* Lisans diplomasıyla
Bütünleşik Doktora programlarına başvuracak yabancı
uyruklu adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili
bir puana sahip olmaları gerekmektedir.
456-

7-

Bir Adet Fotoğraf: Son bir yılda çekilmiş (Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci
Kıyafet Yönetmeliğine uygun)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi : Başvuru sırasında TC Kimlik Numarası bulunan Nüfus
Cüzdanının aslı, mutlaka adayların yanında olmalıdır.
Referans Mektubu: 2 adet (kapalı zarf içerisinde ağzı imzalı) ayrıca doktora
programına müracaat eden adaylar “niçin doktora yapmak istediklerini belirten” niyet
mektubu
Aday Kayıt Formu: http://enstitu.hacettepe.edu.tr/adayOgrenci/ adresine girerek üyelik
işleminizi tamamladıktan sonra e-mailinize gelen şifre ile adaylık işleminizi tamamlayıp
çıktı alınıp imzalanmış form.
Başvuru yapacak öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Beytepe-Ankara adresine gelerek aday kaydını yaptırdıktan sonra, resimli ve
onaylı mülakata giriş belgesini alması gereklidir.

*Yabancı dil eşdeğerlikleri için http://fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yabanci-dilesdegerlilik/2012_yabanci_dil_esdegerlik.pdf sayfasını inceleyiniz.
*GRE-GMAT dönüşüm tablolarına http://fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/greales.php adresinden
ulaşabilirsiniz.

