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İLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER SANAYİ DOKTORA PROGRAMI  
KONTENJAN İLANI 

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ortaklaşa yürütecekleri İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora Programı’na 2019-2020 Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.  
 

BAŞVURU TARİHLERİ: 15-31 Temmuz 2019 

*Adayların 31 Temmuz 2019 saat 17.00’ye kadar, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından (http://www.fbe.deu.edu.tr) ön kayıt bilgilerini eksiksiz olarak doldurarak başvurularını yapmaları gerekir. Birden 
fazla başvuruda en son yapılan başvuru dikkate alınacaktır. 
 
* Adaylar gerekli diploma ünvanına sahip olmaları kaydı ile en çok bir öğretim programına başvurabilirler. Sınav tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.       
                                                                                                                                 
KESİN KAYIT TARİHLERİ:   
Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar          : 02-06 Eylül 2019 
Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar      :  9 Eylül 2019 tarihinde kayıtlarını yapabileceklerdir. 
 
KESİN KAYIT YAPTIRANLARIN DERS KAYIT TARİHLERİ: 18-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Üniversitemizin web sayfası üzerinden yapılacaktır. 
 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
a) Enstitümüz web sayfasından alınacak başvuru numarası.  
b) ALES Sonuç Belgesi. (Son beş yıl içinde ALES ’ten en az 60 (sayısal), puan alınması koşulu aranır.) 
c) İngilizce Yeterlik Belgesi; 
    ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir 

puanı ( http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/yabanci-dil-esdegerlilikler ) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir. 
d) Lisans ve yüksek lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları) 
e) Lisans derecesi ile başvuracak adayların not ortalamasının Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) veya bunların 
eşdeğeri olması,  Yüksek Lisans derecesi ile başvuracakların Yüksek Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) veya 
bunların eşdeğeri olması gerekir.  
f) Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir) 
g) Kısa özgeçmiş  
h) Var ise yayınlarının bir listesi 

ı) Bir adet fotoğraf (4,5-6 boyutunda) 

•  Mülakatlar ve yazılı sınavlar TINAZTEPE KAMPÜSÜ' nde yapılacak olup sınav yerleri daha sonra Enstitü web sayfasından ilan edilecektir. 


