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1. Lisansüstü eğitim programı başvuruları ne zaman yapılmaktadır? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü eğitim programına güz ve bahar dönemlerinde, Fen            

Bilimleri Enstitüsü (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr) web sayfasında yer alan Akademik        

Takvimde duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır. Genellikle dönem sonunda          

alınan başvurular, 2020 Güz dönemi için Covid-19 sebebiyle 28.09.2020 tarihinde başlayacaktır. 

 

2. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru kriterleri nelerdir? 

 

Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalının yüksek lisans, doktora ve            

bütünleşik doktora programlarının her birinin başvuru koşullarına       

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/2019-2020_bahar_tur_kosullar1.pdf adresinden  

ulaşabilirsiniz. Başvuru koşulları her dönem güncellenmektedir. 

 

3. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne başvuru süreci nasıl işlemektedir? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programlarına başvurular, Fen Bilimleri          

Enstitüsünün sayfasında yer alan Akademik Takvimde belirtilen güz/bahar dönemi başvuru          

tarihlerinde https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresi üzerinden online olarak alınmaktadır. 

 

4. Başvuru sürecinde lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir? 

 

Başvuru sürecinde lisans mezuniyet ortalaması puan hesaplamalarında 100’lük sistem         

kullanılmaktadır ve YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınmaktadır.         

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/4lukten100lugedonusum.pdf  

 

5. Başvuru sürecinde hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarına           

başvuru sürecinde yetenek sınavı puanı için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı             

(ALES) ya da YÖK tarafından ALES sınavına eşdeğerliği verilen Graduate Record Examination (GRE) ve              

Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından alınan dönüşüm puanı; yabancı dil puanı            

için ise YDS/e-YDS/YÖKDİL ve TOEFL IBT sınavlarından birinden alınan puanlar geçerlidir.  

 

6. Başvuru sürecinde yetenek sınavı puanı ve dil puanı kriterleri nelerdir? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarına           

başvuru sürecinde yetenek sınavından ve dil sınavından almanız gereken puan kriterlerine Fen            

Bilimleri Ens. web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/2019-2020_bahar_tur_kosullar1.pdf  
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7. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programına başvuru yapabilmek için gerekli not            

ortalaması kriterleri nelerdir? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalına başvuru yapacak adayların; 4’lük sistemde Yüksek Lisans           

programına başvurmak için 2.8, Doktora programına başvurmak için 3 ve Bütünleşik Doktora            

programına başvurmak için 3 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. İlgili          

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/2019-2020_bahar_tur_kosullar1.pdf adresinden güncel   

şartları takip edebilirsiniz. 

 

8. Online başvuru sürecini tamamladıktan sonra izlenecek prosedürler nelerdir? 

 

Online başvurunuzu tamamladıktan sonra, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ile         

https://www.cs.hacettepe.edu.tr/ adresinde duyurulan sınav günü ve saatinde sınav yerinde hazır          

bulunmanız gerekmektedir. 

 

1. Sistemden alacağınız Başvuru formu, 

2. Başvuru sırasında sisteme yüklemiş olduğunuz tüm belgeler,  

3. 2 adet referans mektubu, 

4. 1 adet aşağıdaki konuları açıklayan ve 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce olarak yazılmış              

niyet mektubu: 

- Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Bütünleşik Doktora programını        

seçme gerekçesi  

- Çalışmak istediğiniz  alanı ifade eden en dar başlık konusu 

  

9. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programlarına giriş sınavları nasıl           

olmaktadır? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programlarına giriş sınavları yazılı ve sözlü            

sınav olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınava giren her adayın sözlü sınava girme hakkı               

vardır ve sözlü sınava ilişkin bilgi, sözlü sınav öncesinde https://www.cs.hacettepe.edu.tr/          

adresinden duyurulmaktadır. 

 

10. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programlarına başvuru sırasında          

yapılacak olan yazılı sınavın içeriği nasıl olmaktadır? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programlarına başvuru sırasında yapılacak          

olan yazılı sınavda yer alacak konular tüm lisans müfredatını içermektedir. Bilgisayar Mühendisliği            

Anabilim Dalı Lisans müfredatına    

https://www.cs.hacettepe.edu.tr/curriculum_undergraduate.html adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

11. Mezun olunan lisans dalına göre Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı            

yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarına başvuru yapabilme kriterleri nelerdir? 

 

Genel yetenek (ALES/GMAT vb.),İngilizce yeterlik (YDS,TOEFL vb.) ve mezuniyet not ortalaması           

haricinde BAŞVURU şartı bulunmamaktadır. Elektronik Müh. Endüstri Müh. Matematik, İstatistik,          

BÖTE vb. alanlarından mezun lisansüstü öğrencilerimiz bulunmaktadır.  
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12. Yüksek Lisans Programına kabul edilmeyen adayın bölümden özel öğrenci olarak ders alması             

mümkün müdür? 

 

Programına kabul edilmeyen adayların, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim          

programlarından özel öğrenci olarak ders almaları söz konusu değildir. Ayrıca, herhangi bir kurumda             

lisansüstü programda kayıtlı olmayanlar özel öğrenci olarak ders alamamaktadır. 

 

13. Bilgisayar Mühendisliğinden farklı bir lisans dalından mezun olan ve Programa kabul            

edilmeyen adaylara bilimsel hazırlık veriliyor mu? 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programında bilimsel hazırlık         

verilmemektedir.  

 

14.  Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programlarının dili nedir? 

 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarının           

eğitim dili İNGİLİZCE’dir. 

 

15.  Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Eğitim Programları için kayıt ücreti ödenmesi gerekiyor mu? 

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından normal eğitim süresince (Yüksek Lisans 4 yarıyıl, Doktora 8            

yarıyıl) eğitim harcı alınmamaktadır. Normal eğitim süresinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciler          

ilgili belgede yer alan ücretleri öderler.      

(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/19-20baharprogramkayitlari.pdf) 
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