T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
İKTİSAT DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI

BAŞVURU TAKVİMİ
12-14 Eylül 2017
15 Eylül 2017
18-19 Eylül 2017
20 Eylül 2017

İktisat Doktora Programı Başvuruları
Yazılı ve/veya Sözlü Sınav veya Mülakat Sınavı
(Sınav Yeri: İİBF Toplantı Salonu
Sınav Saati: 10.00)
Başvuru Sonuçlarının Duyurulması, Kazanan
(Asil) Öğrencilerin Kesin Kayıtları ve Ders Seçme
İşlemleri
Yedek Öğrencilerin Duyurusu, Kayıtları ve Ders
Seçme İşlemleri

NOT:
1- Başvurular Enstitüye ŞAHSEN yapılacaktır.
2- Gerçek dışı bilgi ve belgelerle kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
3- Yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat sınavına katılmayan adayın başvurusu geçersiz
sayılır.
4- Belgeler asıllarına bakılarak fotokopileri teyit edilerek teslim alınacaktır.
5- Adaylar değerlendirme
öğrenebileceklerdir

ANABİLİM
DALI
İKTİSAT ABD
(İşletme
Doktora
Programı)

sonuçlarını

http://sbe.mehmetakif.edu.tr

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAM KONTENJANLARI
YATAY GEÇİŞ
ALES PUAN KONTENJAN
TÜRÜ

1

EA

4

adresinden

AÇIKLAMA

(4 kişi) iktisat tezli yüksek lisansı
tamamlamış olmak.

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI
1- Tezli yüksek lisans programı diplomasına sahip olmak.
2- Başvurulan programın puan türünden ALES’ten en az 55 puan almış olmak.
3- Yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin
YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları.
4- YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

DEĞERLENDİRME (DOKTORA)


Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil
puanı ve yazılı/sözlü sınav veya mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES sınavı
puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve
yazılı/sözlü sınav veya mülakat puanının %20’si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar
arasında sıralama yapılır. Yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavından 100 puan üzerinden en az 60
puan alamayan veya yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu
hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, yüksek lisans mezuniyet
notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE BELGELERİ:
1- http://sbe.mehmetakif.edu.tr/index.php?page=formlar sayfasındaki Yatay Geçiş Formu ve
ekleri,
2- Öğrenim gördüğü lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programda devam
ettiği derslerin tamamını başarmış ve başarı notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 75
veya eşdeğeri puan almış olması gerekir.
3- Yatay geçiş yapacak öğrencinin enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması gerekir.
NOT: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler mülakat sınavına girmeyeceklerdir.
Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Gireceği programı belirtir (http://sbe.mehmetakif.edu.tr/?page=formlar) web sayfasından temin
edilecek başvuru formu,
2- ALES sonuç belgesi, (Evrak tesliminde adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir.)
3- Lisans/yüksek lisans diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
4- Lisans/yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir
belge (Transkript) aslı ve fotokopisi. (Transkriptleri veya mezuniyet notu 100’lük sistemde
olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)
5- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi, (Evrak tesliminde adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir.)
6- Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
7- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun
çekilmiş)
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
1-

1- Askerlik durum belgesi(Son yoklaması yapılmış olmalı)
2- İkametgâh belgesi,
3- Adli sicil kaydı belgesi.
NOT




Başvuran adaylar mülakat sınavına katılmak zorundadır.
Yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alamayan veya
yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.
Adaylar
değerlendirme
sonuçlarını
http://sbe.mehmetakif.edu.tr
adresinden
öğrenebileceklerdir.
Enstitü Adresi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası C Blok Kat:1
İstiklal Yerleşkesi/BURDUR
Telefon: 0 (248) 213 3165-3173
web adresi = http://sbe.mehmetakif.edu.tr/

