İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI
Yabancı
Sınav Tarihi ve Saati
ALES
Anabilim Dalı

Uluslararası
İlişkiler

T.C.
Uyr.

5

Yab.
Uyr.

1

Yatay
Geçiş

-

Alan
Dışı

-

Puan
Türü

EA
60

Dil YDS
ya da
Eşdeğeri

55

Program Özel Şartları

12.09.2018
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler, Avrupa Çalışmaları ve Avrupa Birliği
Bölümlerinden lisans mezunu olup ve ilgili alanların
herhangi birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Yazılı Sınav

Sözlü Sınav

09.30
Merkezi
Ofisler 1
Oda No: Z25

13.30
Bölüm
Başkanı Odası

DOKTORA BAŞVURU, KAYIT VE SINAV TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri
Doktora Programını Kazananların İlanı
Kesin Kayıt Doktora
Yedek Kayıt Doktora
Ders Kayıt Doktora

03-10 Eylül 2018 (17.00’ a kadar)
12 Eylül 2018
13 Eylül 2018
14 Eylül 2018
10-21 Eylül 2018

Önemli Not











Sözlü sınavlar gerekli hallerde kamera ile kayıt altına alınacaktır.
Adaylar aynı anda sadece bir doktora programına başvuru yapabilirler.
İlanın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Programa kabul şartları, başvuru ve kayıt tarihleri, program ücreti, başvuru ve kabul için gereken belgeler
vb. hakkındaki sorularınızın yanıtları ilanda yer almaktadır. Başvuru sürecinde yoğunluktan dolayı Enstitümüzün telefonlarına ulaşamayabilirsiniz.
Başvuru sırasında alınan belgeler daha sonra iade edilmeyecektir. Onay yapılmadan getirilen belgeler, asılları ile birlikte fotokopilerinin getirilmesi halinde
Enstitümüz tarafından onaylanabilmektedir.
Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online
sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi vb. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapmadan
önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, online başvuru esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
Başvuru için gerekli belgeler ilanda belirtilen tarih aralığında aşağıda açık adresi belirtilen Enstitümüz öğrenci islerine şahsen teslim edilecektir. Posta ile
başvuru kabul edilmeyecektir.
İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları
yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
Yabancı Uyruklu öğrenciler için başvuru koşullarında açıklandığı şekli ile yapılacaktır. Türkçe programlara devam edebilmek için Yabancı Uyruklu
adayların Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olması gerekmektedir.
Sonuçlar başvuru yapılan ekrana giriş yapılarak (UBYS) öğrenebilir.

GEREKLİ EVRAKLAR
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

Başvuru Formu: (UBYS üzerinden başvuru tamamlandıktan sonra alınan çıktı. Enstitüye imzalanmış̧ olarak teslim edilecektir.)
ALES: Geçerli ALES sonuç belgesi veya YÖK tarafından ALES yerine kabul edildiği ilan edilen eşdeğer sınav sonuç belgesi.
 Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü̈ Eğitimi Giriş̧ Sınavı (ALES) veya eşdeğer sayılan sınavlardan en az 60 veya
eşdeğeri puan almış olmak. (ALES sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.)
Diploma: Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği (yurtdışı mezunları için denklik belgesinin YÖK onaylı olması). (Yüksek Lisans mezunu
olup henüz diploma alamamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı) Kesin kayıt esnasında mezuniyet
belgesi istenir.
 Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisinin adayın mezun olduğu üniversite tarafından “aslı gibidir” seklinde onaylanmış olması gerekmektedir.
Belgenin onayı yoksa diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi on kayıta getirilecektir. Asıl belge görüldükten sonra fotokopi onaylanarak
Enstitü̈ tarafından teslim alınacaktır. Asıl belge adayda kalacaktır.
Transkript: Yüksek Lisans düzeyinde aldıkları dersleri gösteren başarı notları çizelgesi (transkript) aslı veya onaylı örneği. (4'lük sistem notları UBS
üzerinden YÖK'ün tablosuna göre 100'lük sisteme otomatik çevrilecektir.)
 Doktora programına başvuru için Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 (veya diğer not sistemlerine göre
eşdeğeri) olması gerekmektedir.
Yabancı Dil: YDS veya YDS yerine kabul edildiği ilan edilen sınavlardan herhangi birine ait sonuç̧ belgesi.
 Eğitim dili Türkçe olan Doktora programları için YDS'den en az 55 puan veya YDS yerine kabul edildiği ilan edilen sınavlardan birinden 55'e eşdeğer
bir puan almış̧ olması.
 Eğitim dili İngilizce olan Doktora programı için YDS 70 ya da YDS yerine kabul edildiği ilan edilen sınavların birinden 70 puana eşdeğer bir puan
almış̧ olması.
 Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.
Fotoğraf: 1 adet
Nüfus Cüzdan Fotokopisi: 1 adet
Özgeçmiş̧
Askerlik Durum Beyanı
Yatay geçişler için: Başka bir lisansüstü̈ programda veya başka Yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü̈ programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı
tamamlamış̧ öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. İlgili programın
öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını basarmış olmaları, bu derslerden başarı notu ortalamasının
Doktora için 100 tam puan üzerinden en az 80 veya YÖK tarafından belirlenen eşdeğer puanı almış̧ olmaları gerekir.
 Yatay geçiş başvurusu kabul edilip kaydı yapılan öğrencilerin derslerden muafiyeti için son üç yıl içerisinde aldıkları dersler dikkate alınır ve Enstitü
Anabilim Dalı uygun gördüğü takdirde ders intibakı yapılır.

Gerekli Evraklar
1)Diploma (Lisans-Yüksek Lisans)
2)Transkript (Lisans-Yüksek Lisans)
3)ALES
4)YDS
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ EVRAKLAR
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

Başvuru formu. (UBYS üzerinden başvuru tamamlandıktan sonra alınan çıktı. İmzalanmış̧)
Yurt içi veya yurt dışı fakülte / yüksekokullardan alınmış yüksek lisans diploması.
Yabancı uyruklu adaylar için başvuru ve değerlendirme aşamasında yüksek lisans mezuniyet not şartı aranmaz. Mezun olduğu kurumdan alınmış olan
dersleri ve notları gösteren transkriptin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi.
Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü̈ programlara kabulleri ilgili EABD / EASD tarafından gerçekleştirilen yazılı ve/veya sözlü sınav
sonucuna göre yapılır.
Yabancı uyruklu adaylar eğitim dili Türkçe olan Doktora programlarına başvurmaları halinde YDS veya eşdeğeri sınavlardan 55 puan, tamamen yabancı
dilde öğretim yapan Doktora programlarına başvurmaları halinde ise ilgili yabancı dilde YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 70 puan almış olmaları
gerekir.
Yabancı uyruklu adaylar eğitim dili Türkçe olan programlara başvurmaları halinde Yunus Emre Enstitüsü, TÖMER vb. kuruluşlardan lisansüstü
programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi var ise sunmaları gerekmektedir. Bu sınavda 100 tam not üzerinden 70 alanlar
başarılı sayılırlar.
Türkçe lisansüstü programlara müracaat eden adayların yabancı dildeki belgelerini Türkçe tercümeleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.
Pasaport fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi.
Vesikalık fotoğraf (1 adet).
Öğrenci vizesi (Kazananlar için Kesin Kayıtta). Turist vizesiyle öğrenci kabul edilmemektedir.
Banka Dekontu (Kazananlar için Kesin Kayıtta). (258TL/İlgili döneme ait Bakanlar Kurulu kararında değişikliği olması durumunda ücret güncellenir).

DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ (T.C. Uyruklu) ALIMINDA BİLİMSEL BAŞARI PUANI HESAPLAMASI
ALES Puanı

Yabancı Dil
Puanı

Yüksek Lisans Not
Ortalaması

Sözlü ve/veya Yazılı Sınav

Bilimsel Başarı Puanı

%50

%15

%15

%20
Mülakat notu 50’nin altında kalan adaylar başarısız sayılır.

60 ve üzeri puan

NOT: Sözlü ve/veya yazılı sınav sonucunda başarılı olanların sayısı kontenjan sayısından fazla olduğu takdirde adaylar bilimsel başarı puanına
göre sıralanmak suretiyle programa kabul edilirler. Diğerleri ise yedek statüsünde kabul edilir.
DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ (Yabancı Uyruklu) ALIMINDA BİLİMSEL BAŞARI PUANI HESAPLAMASI
Sözlü ve/veya Yazılı Sınav

Bilimsel Başarı Puanı

%100

60 ve üzeri puan

NOT: Sözlü ve/veya yazılı sınav sonucunda başarılı olanların sayısı kontenjan sayısından fazla olduğu takdirde adaylar bilimsel başarı puanına
göre sıralanmak suretiyle programa kabul edilirler. Diğerleri ise yedek statüsünde kabul edilir.

