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BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuruların ilk günü

02 ŞUBAT18 ŞUBAT
2022

Asil Kayıt
Tarihleri

Mülakat Sınav
Tarihleri

21 ŞUBAT 2022

Mülakat Sınavlarına
Girmeye Hak
Kazananların İlanı

22-23 ŞUBAT 2022

25 ŞUBAT 2022

Kazanan Aday
Sonuçlarının İlanı

28 ŞUBAT 202204 MART 2022

07 MART 2022

08 MART 202210 Mart 2022

Yedek Listeden
Kazanan
Adayların İlanı

Yedek
Listeden
Kazanan
Adayların
Kayıt
Tarihleri

B A Ş V U R U SÜRECİ

Aday öğ renciler, online
başvuru formu doldurulup
g erekli belg eleri sisteme
yükleyerek başvuru yaparlar.

Kabul listeleri,bilim sınavı, mülakat
notu, g enel not ortalaması ve ALES
puanının dikkate alınmasıyla anabilim
dalı tarafından hesaplanır. Asıl ve
yedek listeler Enstitü tarafından web
sayfasından duyurulur.
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3

2

İlk değ erlendirme sonrası
her aday öğ renci bilim
sınavı ve mülakat tarihi
hakkında bilgilendirilir.

D olmayan kontenjanlar için
yeni başvuru duyurusu
yapılabilir. Bir önceki başvuru
döneminde başarısız olan
adaylar tekrar başvuru
yapabiliriler.
5

4

Asil listede isimleri yer alan adaylar
kesin kayıt yaptırabilirler.Kesin
kayıtların bittiğ i g ünün ertesinde
sırasıyla yedek listeden kesin
kayıtlar alınır.

6

Kesin kaydını tamamlayan
öğ renciler, dönem başında
ders seçimi yaparak
prog rama başlarlar.

DOKTORA PROGRAMLARI
Prog ram Yapısı
Prog ram İçeriğ i

Doktora programımız toplam 21 kredilik 7 ders ve seminer dersi ile doktora
yeterlik, tez önerisi, tez izleme raporları ile tez çalışmasından oluşmaktadır.

Eğitim Süresi:

Doktora programını tamamlama süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır.

Eğ itim Dili:

Doktora programlarımızda eğitim dili Türkçe’dir.

Özel Başvuru Koşulu:
Başvuru Tarihleri:

https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/enstituler/lisansustu-egitimenstitusu/doktora linkinde ilan edilir.
02 Şubat 2022-18 Şubat 2022

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
(2) Başvurduğu puan türünde ALES sınavından en az 55 (ya da GRE, GMAT sınavlarından
eşdeğer bir) puan almışolmak,
(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde mülakat veya bilim sınavı yapılabilir.
Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda, ALES puanının %50’si, lisans genel not
ortalamasının %10’u yüksek lisans genel not ortalamasının %10’u ve mülakat veya bilim
sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı
sıralaması yapılır. Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan
üzerinden en az 55 olmalıdır

