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DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KILAVUZU 
 
 

BAŞVURU TAKVİMİ Başlangıç Bitiş 
Lisansüstü Programlar için Online Önkayıt İşlemleri 08 Temmuz 2019 19 Temmuz 2019 

Bilim Sınavı Yazılı ve Sözlü Değerlendirmeler 
Doktora Yazılı Değerlendirme 

29 Temmuz 2019 Doktora Sözlü Değerlendirme 
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 30 Temmuz 2019 31 Temmuz 2019 
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 30 Temmuz 2019 31 Temmuz 2019 
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 01 Ağustos 2019 02 Ağustos 2019 
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 01 Ağustos 2019 02 Ağustos 2019 
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 19 Ağustos 2019 20 Ağustos 2019 
Kesin Kayıtlar 26 Ağustos 2019 29 Ağustos 2019 
Açık Kalan Kontenjanların İlanı 03 Eylül 2019 
Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıtları 05 Eylül 2019 06 Eylül 2019 

 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 

1- İlanda belirtilen başvuru alanlarından mezun olmak veya son yarıyılında öğrenim 
görüyor olmak 

2- ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES 
puanıdır. d o k t o r a  p r o g r a m l a r ı n a  b a ş v u r u  i ç i n  A L E S  p u n ı n ı n  e n  
a z   60  olması gerekmektedir. (son beş yıl içinde alınmış olan belge geçerlidir) 

3- GRE, GMAT puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki 
ALES puanı  karşılığı GRE, GMAT puanıdır. GRE, GMAT sonuçları belgenin üzerinde 
yazılı olan süre kadar, süre belirtilmemişse sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre 
ile geçerlidir. 

4- Doktora  programlarına  başvuran  adayların  Yüksek Lisans  Mezuniyet  Notu  esas 
alınacaktır. Yüksek Lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en 
az 3 olması gerekmektedir. Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiş ise mezuniyet 
notları hiçbir dönüştürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır. Mezuniyet notları 
4 üzerinden verilmiş adaylar için Üniversitemiz Senatosunun 17/12/2013 tarih ve 
418/15 sayılı kararı ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim Başvurusu  Not  Dönüşüm  
Tablosu kullanılarak  dönüşüm  yapılacaktır 

5- İngilizce Yeterlik Belgesi ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından 
(YÖKDİL dahil) en az 60 puan (son 5 yıl içinde) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 
eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puan (son 3 
yıl içinde) alınmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU SÜRECİ 

Online başvuru süreci adımlarını takip ederek önkayıt yaptırılması gerekmektedir. Online 
başvuru sırasında herhangi bir evrak talep edilmeyecek olup, sadece kayıt hakkı kazanan 
adaylar kesin kayıt esnasında gerekli evrakları öğrenci işleri bürosuna teslim edeceklerdir. 

Bilim Sınavına girerken adayın yanında bulunması gereken belgeler:  



- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: Ön kayıt işlemini erişim sayfası üzerinden gerçekleştiren 
adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nin çıktısını almalı 
ve Bilim Sınavı’na girerken bu belgeyi sınav görevlilerine teslim etmelidirler. Sınava Giriş 
Belgesi olmayan adaylar Bilim Sınavına alınmazlar. 

- Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60’ı ile sözlü değerlendirme puanının 
%40’ından oluşacaktır. 

Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı 

Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 
17/5-a maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu 
ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır. 

Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50’si, Mezuniyet Notunun %25’i ile Mülakat Notunun 
%25’inden oluşacaktır. 

Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu(Mezuniyet 
Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.) 

Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak 
yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday 
başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek 
aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak 
zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla 
doldurulur. 

Herhangi bir tezli yüksek lisans ve/veya doktora programında kayıtlı olan adayların 
kayıt hakkını kazanmaları halinde kesin kayıt tarihlerine kadar kayıtlı oldukları programdan 
ilişik kesmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında tüm adayların YÖKSİS üzerinden başka 
programa kayıtlı olup olmadıkları kontrol edilecektir. Başka programa kayıtlı olduğu tespit 
edilen adaylar kayıt hakkını kaybederler. 

 
ÖNEMLİ NOT: YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği GEÇİCİ MADDE 1 – (3) 
20/04/2016-29690) 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan 
veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 
 
Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen 
adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. 

Program içerikleri ile ilgili bilgiye Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğu’ndan, 
bilim sınavıyla ilgili bilgiye ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan ulaşılabilir. 
 
 
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 ve yüksek lisans öğrenimi (Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) 
üzerinden en az 80 Seksen), 4.0 0 (Dört) üzerinden en az 3.00  (Üç) veya bunların eşdeğeri 
olanlar ) sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge  
f) Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik No belirtir.) 
g) Dört adet fotoğraf (4,5-6 boyutunda) 
 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 
 
a) DİPLOMA ya da MEZUNİYET BELGESİ (Kesin Kayıt sırasında mezun durumda olunması 
ve bunun belgelenmesi gerekmektedir) 
(Yüksek Lisans Programlarına başvurularda Lisans, Doktora Programlarına başvurularda 
Lisans ve Yüksek Lisans) 
b) TRANSKRİPT (Not Durum Çizelgesi) 
(Yüksek Lisans Programlarına başvurularda Lisans, Doktora Programlarına başvurularda 
Lisans ve Yüksek Lisans) 
Yukarıdaki belgelerin aslı ve fotokopisi veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 
sureti ve fotokopisi getirilmelidir. 
*GRE veya GMAT BELGESİ 
*YABANCI DİL BELGESİ 
*PASAPORT FOTOKOPİSİ 
*4 ADET FOTOĞRAF 
*DENKLİK BELGESİ (Yurtdışından alınmış diplomaların denklikleri Yüksek Öğretim 
Kurulunca onaylanmış olmalıdır.) 
*TÜRKÇE DİL BELGESİ (C1 Düzeyinde) 
. Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) 
. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 
. Yunus Emre Enstitüsü 

 
 


