T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLMLER ENSTİTÜSÜ
DOKTORA-TEZLİ-TEZSİZ PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

A- Doktora Programına Başvurabilmek İçin;
1.

2.
3.
4.

İşletme veya İktisat Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin
İşletme Bölümünden veya Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin İşletme Eğitimi, Muhasebe Eğitimi veya
Turizm İşletmeciliği Bölümlerinden birinden lisans mezunu ve İşletme alanında (finansman, muhasebe,
muhasebe-finansman, pazarlama, üretim, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler,
yönetim
organizasyon gibi alanlardan birinde yüksek lisans yapmak bu kapsamda değerlendirilecektir) yüksek lisans
yapmış olmak.
Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girmiş ve bu sınavdan
eşit ağırlık puan türünden en az 55 almış olmak.
ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puanların muadili bir
puan almak.
Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 80.00 veya dörtlük
sistemde en az 3.00 ve eşdeğer olması gerekmektedir.

B- Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin;
1.

2.
3.

İşletme Programı; İşletme veya İktisat Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Siyasal
Bilgiler Fakültelerinin İktisat veya İşletme Bölümlerinden birinden veyahut Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültelerinin İşletme Eğitimi, Muhasebe Eğitimi veya Turizm İşletmeciliği Bölümlerinden birinden mezun
olmak.
b) Yönetim ve Bilişim Sistemleri Programı; Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümlerinden mezun olmak.
Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girmiş ve bu sınavdan
eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak.
Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50.00 veya dörtlük sistemde
en az 2.00 ve eşdeğer olması gerekmektedir.
a)

C- Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin;
1.
2.

Lisans mezunu olmak.
Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50.00 veya dörtlük sistemde
en az 2.00 ve eşdeğer olması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME
1.

Doktora Programına Başvuranlardan; Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES standart puanının
%50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, ÜDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %15’i ve
mülakat/bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı puanı 65 veya daha fazla
olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir.
Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla yüksek lisans mezuniyet, ALES ve yabancı dil puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.

2.

3.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlardan; Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES standart
puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ÜDS ya da eşdeğer taban puanının %10’u (yabancı
dil sınavına girmeyen veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı
sıfır kabul edilecektir), mülakat/bilim sınavı sonucunun %15’i esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı
puanı 55 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte
yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet
ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız
sayılacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuranlardan; Lisans diploma notları esas alınarak sıralama yapılır.
Lisans diploma notu 50 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanarak, kontenjan dahilinde asıl
liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanının eşit olması halinde mezuniyet yılı yeni olan
adaya öncelik tanınır.*
Not: *Program açılması için belirlenen öğrenci sayısına ulaşılmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu
programın açılmamasına karar verebilir.
YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Müracaat etmek istediği programı belirtilen dilekçe web sitemizde matbu form olarak bulunmaktadır.
2. İki adet vesikalık fotoğraf,
3. Lisans diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
4. Lisans not dökümünün (Transkript) aslı ve fotokopisi,
5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
6. Yabancı dil sınavı belgesi varsa aslı ve fotokopisi (Tezli Yüksek Lisansa Başvuracak adaylar için),
7. Son üç yılda alınmış geçerli ALES sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (Tezli Yüksek Lisansa Başvuracak
adaylar için),
DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Müracaat etmek istediği programı belirtilen dilekçe web sitemizde matbu formu olarak bulunmaktadır.
2. İki adet vesikalık fotoğraf,
3. Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi,
4. Lisans ve Yüksek Lisans not dökümünün (Transkript) aslı ve fotokopisi,
5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
6. Yabancı dil sınavı belgesi ve fotokopisi
7. Son üç yılda alınmış geçerli ALES sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,
AÇIKLAMALAR
Müracaatlar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen yapılmaktadır.
Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş olan Not Çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurumu tarafından
09.10.2008 tarihinde yayınlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılmaktadır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 dönem olup, dönem başına öğrenim ücreti 2.000 TL civarında
olmaktadır. İlgili mevzuat çerçevesinde bu miktar artırılabilmektedir.

