DOKTORA PROGRAMLARI
* Başvurmak istediğiniz programla ilgili bilgi almak için programın üzerine tıklayınız.
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İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI
İŞLETME DOKTORA PROGRAMI
MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI
PSİKOLOJİ (OPSİYON: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) DOKTORA PROGRAMI
SOSYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı










Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)









Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sayısal Puan türünden en az 80 (seksen)
almış olması gerekmektedir.



ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan

Burslu
1
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programına tüm alanlardan başvuru alınabilmekle birlikte,
lisans ya da yüksek lisans mezuniyeti aşağıda sayılan alanlardan olan tüm öğrencilere tam burs
olanağı verilecektir:
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Yazılım
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Yazılım Yönetimi, Endüstri
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinin birinden lisans ve/veya yüksek lisans
mezunu olmak.
Toplam
9
Programa Giriş Sınavları
Yazılı Bilim Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

FELSEFE DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.







Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)


Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80
(seksen) almış olması gerekmektedir.



ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav

Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi
Tarih: 03.02.2021
Saat: 13:30
Yer: Çevrimiçi

Sözlü Mülakat

Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sözel Puan türünden en az 55 (elli beş)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)










Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sözel Puan türünden en az 80 (seksen)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)


Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 04.02.2021
Saat: 09:00
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)










Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sayısal Puan türünden en az 80 (seksen)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)


Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)











Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80
(seksen) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Bu program 2020-2021 Bahar Yarıyılında öğrenci almamaktadır.
Programa Giriş Sınavları
Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sözel Puan türünden en az 55 (elli beş)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)











Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sözel Puan türünden en az 80 (seksen)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
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Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 04.02.2021
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)











Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80
(seksen) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
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Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 04.02.2021
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)











Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Sayısal Puan türünden en az 80 (seksen)
almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan

Burslu
1
Mimarlık Doktora Programına tüm alanlardan başvuru alınabilmekle birlikte, şu koşulu
sağlayan tüm öğrencilere tam burs olanağı verilecektir: Lisans ve Yüksek Lisansını Mimarlık
alanında tamamlamış olmak.
Toplam
9
Programa Giriş Sınavları
Yazılı Sınav

Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi
Tarih: 04.02.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi

Sözlü Mülakat

Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

PSİKOLOJİ (OPSİYON: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)











Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80
(seksen) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar yarıyılında öğrenci alımı
yapmayacaktır.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

SOSYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)










Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80
(seksen) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)


Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
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Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 13:30
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)










Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80
(seksen) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)


Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam
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Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 12:30
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

Yüksek Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Doktora/Sanatta Yeterlik programına tezli yüksek lisans mezunları kabul edilmekle
birlikte, 06.02.2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olan ya da
mezun olanlar da doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunma hakkına
sahiptirler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)



Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Lisans Sonrası Başvuruda Bulunacak Adayların
Başvuru Koşulları
Mezuniyet Alanı



Bu programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması
gerekir.
Mezuniyet aşamasında olan doktora/sanatta yeterlik adayları, doktora/sanatta
yeterlik programının akademik takvimde ilan edilen başlama tarihine kadar diploma
veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)










Bu programa başvuracak adayların, ALES’in Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80
(seksen) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)


Bu programa başvuracak adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların
birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az 55 puanın eşdeğeri bir puan almış olması gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı Bilim Sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 01.02.2021
Saat: 13:00
Yer: Çevrimiçi
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar, Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

