T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2022-2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KILAVUZU
BAŞVURU TAKVİMİ

Doktora Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi

Başlangıç

Bitiş

18 Temmuz 2022

26 Temmuz 2022

Bilim Sınavı Yazılı ve Sözlü Değerlendirmeler
Doktora Yazılı Değerlendirme
Doktora Sözlü Değerlendirme
Doktora Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
Kesin Kayıtlar

01 Ağustos 2022 10:00
01 Ağustos 2022 14:00
11 Ağustos 2022
Başlangıç

Bitiş

22 Ağustos 2022

24 Ağustos 2022

Açık Kalan Kontenjanların İlanı

25 Ağustos 2022

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıtları

26 Ağustos 2022

BAŞVURULAR 18 TEMMUZ 2022 SAAT 10:00’DA BAŞLAYACAK 26 TEMMUZ 2022 SAAT 23:59'DA SONA
ERECEKTİR.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Doktora programına başvuran adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
2- ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES puanıdır. Doktora
programlarına başvuru için ilan edilen programın ALES puan türünden en az 60 ALES puanı veya GRE
ya da GMAT (https://egitimbilimleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/08/GRE-GMAT-ALESKarsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları
gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. 2017 ALES
sonbahar dönemi ve sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.)
3- Doktora/sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık/
eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programına başvurularında ALES puanı şartı aranmaz. Bu
kapsamda başvuru yapacak adaylar programın ALES puan türünden 70 ALES puanını sisteme girmeleri
gerekmektedir.
4- Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır. 4’lük
sistemden mezun olan adayların notlarının 100’lük sisteme çevrilmesinde Üniversitemiz Senatosunun
21/01/2014 tarih ve 419/8 sayılı kararı ile kabul edilen Not Dönüşüm Tablosu
(https://egitimbilimleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/4luk-Not-Donusumu.pdf)
kullanılarak
dönüşüm yapılacaktır. Not Döküm Belgesinde 4’lük ve 100’lük not ortalaması yer alması durumunda
4’lük sistemdeki not ortalamasının kullanılması gerekmektedir.
5- Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarına başvuran adayların, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil
(YÖKDİL) Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) İngilizce en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan
(https://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html) almış
olmaları gerekir.
6- İngilizce Öğretmenliği doktora programına başvuran adayların; programın öğretim dilinden, programın
dilinin adayın ana dili olması halinde ikinci bir yabancı dilden Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil
(YÖKDİL) Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 8 5 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından
eşdeğerliği
kabul
edilen
sınavlardan
bu
puan
muadili
bir
puan
(https://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html) almış
olmaları gerekir.

Yabancı dil belgesinin geçerliliği ÖSYM’nin yaptığı sınavlar için sınav tarihinden itibaren 5 yıldır, ÖSYM
tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarında ise (3 yılı aşmamak kaydıyla) sınavı hazırlayan
kurumun belirlediği geçerlik süreleri esas alınır.
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BAŞVURU SÜRECİ
Online başvuru süreci adımlarını takip ederek ön kayıt yapılması gerekmektedir. Online başvuru sırasında
herhangi bir evrak talep edilmeyecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt esnasında gerekli evrakları
öğrenci işleri bürosuna teslim edeceklerdir. Adayın başvuru formuna girdiği bilgilerle teslim edeceği evraklar
üzerindeki bilgiler aynı olmalıdır. Başvuru formuna girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını
kaybedecektir. Online başvuru süresi bittikten sonra sisteme girilen bilgilerde değişiklik yapılamaz. Gerçeğe
aykırı/hatalı beyana ve/veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak veya eksik belge ile başvuru yapmış olanlar bilim
sınavını kazansalar dahi kesin kayıtları yapılmayacak, kayıt yaptıranların programa kayıt tarihi itibarıyla kayıtları
iptal edilecektir.
AYNI PROGRAMA VE/VEYA BİRDEN FAZLA PROGRAMA BAŞVURU YAPILMASI DURUMUNDA SON
YAPILAN BAŞVURU VE ADAY NUMARASI DİKKATE ALINACAKTIR.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES), Yabancı Dil Belgesi, Not Döküm Belgesi puanları
programa girilirken, belgenin üzerindeki puanın aynısı girilmeli, herhangi bir matematiksel yuvarlama
yapılmamalıdır.
BİLİM SINAVINA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNMASI 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, pasaport.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Bilim Sınavı Notu; yazılı değerlendirme puanının %60’ı ile sözlü değerlendirme puanının %40’ından oluşacaktır.
Bilim Sınavı Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Bilim Sınavı Notu 70 ve üzerinde olan adaylar Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 17/5-a maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve
Bilim Sınavı Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50’si, Mezuniyet Notunun %25’i ile Bilim Sınavı Notunun %25’inden
oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Bilim Sınavı Notu (Mezuniyet Notu 100
üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Sıralamada eşitlik olması halinde, tezli yüksek lisans mezunlarına, aynı düzeyde mezun adayların
sıralamasında ise not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Sonuçlar internet üzerinden Enstitünün resmi web sitesinden ilan edilecektir.
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 yerleştirilecektir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç,
aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer aldığından
herhangi bir lisansüstü programda öğrenci kaydı bulunan adayların kazanılan programa kaydını yaptırabilmesi
için diğer lisansüstü programlardaki öğrenci kaydını (pasif öğrencilik dahil) sildirdiğini belgelemesi
gerekmektedir. Aksi takdirde bu adayların kesin kayıtları yapılamayacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Yükseköğretim Kurulu 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.
Program içerikleri ile ilgili bilgiye Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğu’ndan, bilim sınavıyla ilgili
bilgiye ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan ulaşılabilir.
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Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak
gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt kabul edilmeyecektir.

teslim etmeleri

Gerçeğe aykırı/hatalı beyana ve/veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak veya eksik belge ile başvuru
yapmış olanlar bilim sınavını kazansalar dahi kesin kayıtları yapılmayacak, kayıt yaptıranların programa
kayıt tarihi itibarıyla kayıtları iptal edilecektir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Enstitümüz web sayfasından alınacak öğrenci numarası.
2. Yüksek Lisans diploması/mezuniyet belgesinin noter veya verildiği üniversite tarafından onaylanmış
örneği ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ve Lisans diploması/mezuniyet belgesinin
verildiği üniversite tarafından onaylanmış örneği ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.
3. Lisans ve Yüksek Lisans not durum belgesinin aslı veya noter tarafından onaylı örneği ya da e-devlet
üzerinden alınan Transkript.
4. Doğrulama kodu bulunan ALES Sonuç Belgesi. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5)
yıl geçerlidir. 2017 ALES sonbahar dönemi ve sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.)
5. Doğrulama kodu bulunan YÖKDİL, YDS, e-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi (ÖSYM’nin yaptığı
sınavlar için sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır, ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğer kabul

edilen yabancı dil sınavlarında ise (3 yılı aşmamak kaydıyla) sınavı hazırlayan kurumun belirlediği geçerlik
süreleri esas alınır.)

6. ALES puan türünden 70 ALES puanını sisteme giren Doktora/sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık/diş
hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık mezunları mezuniyet
belgelerini sunacaktır.
7. T.C. vatandaşı erkek adaylar için son bir hafta içinde Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu
gösterir belge ya da e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi.
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (T.C. Kimlik Numarası yazılı.)
9. Fotoğraf 4 adet (4.5x 6 cm. ebadında, son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır).
Fotokopi fotoğraf kabul edilmeyecektir.
10. İzmir ili dışındaki bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının (Araştırma Görevlisi, Öğretim
Görevlisi, Uzman, Okutman, vb.) şehir dışında lisansüstü eğitim yapmalarının uygun olduğuna dair görev
yaptıkları Üniversite Rektörlüğünce verilen izin belgesi.
11. İzmir ili içindeki bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının (Araştırma Görevlisi, Öğretim
Görevlisi, Uzman, Okutman, vb.) lisansüstü eğitim yapmalarının uygun olduğuna dair görev yaptıkları
Üniversite birimlerince verilen izin belgesi.
Bu kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yönetmelik için TIKLAYINIZ.
Önemli Not:
•
•
•

•

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERLE KESİN KAYIT TARİHLERİNDE ADAYIN
KENDİSİ VEYA NOTER VEKÂLETİ VERECEĞİ KİŞİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
İstenilen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenler kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.
Lisansüstü programlara kayıt hakkı 2022-2023 Öğretim yılı güz yarıyılı için geçerlidir. Kayıt işlemlerinin kesin kayıt
tarihlerinde tamamlanması zorunludur.
Posta, e-posta ve faks ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:3B 35380 Buca – İZMİR
Telefon: 0(232) 440 09 08 Faks: 0(232) 420 60 45
Kurumsal e-Posta: egitimbil@deu.edu.tr
Sınav salonları daha sonra Enstitümüz web sayfası (https://egitimbilimleri.deu.edu.tr/) üzerinden ilan edilecektir.
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