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SINAVLAR
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Bilim ve Mülakat
Sınavları
ANABİLİM
DALLARI

PROGRAMLAR

BÖLÜMLER

Doktora
İşletme

NORMAL
KONTENJAN

5

PROTOKOL
KONTENJAN

__

İşletme

Tezli
Yüksek
Lisans

12

TARİH-SAAT
26/07/2018-10.00

__

YER
Mehmet Akif Ersoy Eğitim
ve Kültür Merkezi

ARANAN ŞARTLAR

-İşletme, İşletme Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
mezunu olmak (Diğer Yüksek Lisans
mezunlarına Anabilim Dalı Bilimsel
Hazırlık Uygulayabilir).
-Yabancı Dil Puanı * en az 55 puan
almış olmak.
-ALES Eşit Ağırlık Puan Türünde en
az 70 puan almış olmak
Doğrudan Doktora programına ;
-İşletme, İşletme Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği Lisans
mezunları başvurabilir.
- ALES(EA) en az 85 puan almış
olması ve Lisans mezuniyet
notunun 100 üzerinden en az 85
veya 4 üzerinden en az 3.25 olması
gerekmektedir. Doğrudan doktora
programına başvuracak adaylara
ayrıca bilimsel hazırlık programı
uygulanır.
-Fakültelerin İşletme ve Uluslararası
Ticaret Bölümlerinden mezun
olmak
ALES Eşit Ağırlık Puan Türünde en
az 65 puan almış olmak

DEĞERLENDİRME

ALES'in %50'si,
Not Ortalamasının (Yüksek Lisans diploması
ile başvuranların YL not ortalaması, lisans
diploması ile başvuranların lisans not
ortalaması) %10'u,
Bilim Sınavının %30'u (Bu sınavdan en az 65
alınması gerekmektedir) ,
Mülakat'ın %10'u toplamı yapılan
değerlendirme sonucu, 100 üzerinden en az
65 olmalıdır.

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim
Sınavının %20'si,
Mülakat'ın %20'si alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu, 100 üzerinden en az
65 olmalıdır.

Tezsiz
Yüksek
Lisans

30

Başvuran adayların lisans
derecesine sahip olması
gerekmektedir.

Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak
en yüksek nottan itibaren yapılacak
sıralamada kontenjan dahilinde programa
öğrenci kabul edilir.

-ALES en az 70 puan almış olması
gerekir. (Lisans mezuniyet alanına
uygun ALES puanları dikkate
alınacaktır.)
-Yabancı Dil Puanı * az 55 puan
almış olmak.
a)Eğitim Programları ve Öğretim
Doktora Programına yüksek
lisansını Eğitim Bilimleri ya da alan
eğitiminde tamamlayanlar
başvurabilirler.
b)Eğitim Programları ve Öğretim
alanında yüksek lisans diplomasına
sahip olan adaylar bilimsel hazırlık
programı dersleri almadan, diğer
adaylar bilimsel hazırlık dersleri
alarak doktora programına devam
edebilirler.

ALES'in % 50'si,
Yüksek Lisans Not Ort. % 20'si,
Bilim Sınavının % 30'u ( Bu sınavdan en az
70 alınması gerekmektedir) alınarak
toplamı yapılan değerlendirme sonucu,
toplam 100 üzerinden en az 75 olmalıdır.

-ALES en az 55 puan almış olması
gerekir. Lisans mezuniyet alanına
uygun ALES puanları dikkate
alınacaktır.
-Eğitim Fakültesi mezunu olmak
- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans mezunu olmak,
- Pedagojik Formasyon

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %20'si Bilim
Sınavının %30'ü (Bu sınavdan en az 60
alınması gerekmektedir) alınarak toplamı
yapılan değerlendirme sonucu toplam 100
üzerinden en az 65 olmalıdır

10

(İ.Ö)

Eğitim
Bilimleri

Doktora

4

Tezli
Yüksek
Lisans

10
(ALES
SÖZ:3
ALES
SAY:3
ALES EA:4)

__

Eğitim
Programları ve
Öğretimi

__

Sertifikasına sahip olmak

Tezsiz
Yüksek
Lisans

__

20

(İ.Ö)

Tezli
Yüksek
Lisans

Eğitim
Yönetimi ve
Denetimi

10
(MEB Bağlı
okullarda
5 yıl
çalışanlar
için: 5
Eğitim
Fak.
Mezunları
için: 5)

Tezsiz
Yüksek
Lisans

Toplam Kalite
Yönetimi

Tezli
Yüksek
Lisans

__

20

15

Lisans başarı notu dikkate alınarak en
yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan dâhilinde programa öğrenci
kabul edilir.

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %20'si Bilim
Sınavının %30'ü alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu toplam 100
üzerinden en az 65 olmalıdır

(İ.Ö)

Toplam
Kalite
Yönetimi

-Eğitim Fakültesi mezunu olmak
yada bir öğretim yılı Milli Eğitim
-Bakanlığına bağlı okullarda görev
yaptığını hizmet cetveli ile
belgelendirmiş olmak ya da
pedagojik formasyon sertifikasına
sahip olmak.

__

-Eğitim Fakültesi mezunu olmak
yada bir öğretim yılı Milli Eğitim
-Bakanlığına bağlı okullarda görev
yaptığını hizmet cetveli ile
belgelendirmiş olmak ya da
pedagojik formasyon sertifikasına
sahip olmak.

-Lisans başarı notu dikkate alınarak en
yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan dâhilinde programa öğrenci
kabul edilir.

-Lisans derecesine sahip olmak.
- ALES en az 60 puan almış olması
gerekir(Herhangi bir puan türünde)

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim
Sınavının %20'si,
Mülakat'ın %20'si alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu, 100 üzerinden en az
60 olmalıdır.
Bilim Sınavından 100 üzerinden en az 50

puandan düşük olanlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Tezsiz
Yüksek
Lisans
(İ.Ö)

Tezli
Yüksek
Lisans
Yönetim
Bilişim
Sistemleri

40

20

(İ.Ö)

20

-Lisans başarı notu dikkate alınarak en
yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan dâhilinde programa öğrenci
kabul edilir.

-Lisans derecesine sahip olmak,
-ALES(EA)en az 60 puan almış
olması gerekir
-Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
İşletme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği,
Ekonometri, İstatistik, İşletme veya
İktisat bölümlerinden herhangi
birinden mezun olmak (Belirtilen ve
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü
dışında kalan dört yıllık
bölümlerden mezun olanlar için
Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülen bilimsel hazırlık programı
uygulanacaktır.)

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %15'i, Bilim
Sınavının %15'i,,
Mülakat'ın %20'si alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu, 100 üzerinden en az
55 olmalıdır.

-Lisans derecesine sahip olmak.

-Lisans başarı notu dikkate alınarak en
yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan dâhilinde programa öğrenci
kabul edilir.

15

__

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Tezsiz
Yüksek
Lisans

-Lisans derecesine sahip olmak.

__

Sağlık
Yönetimi

Sağlık
Yönetimi

Tezli
Yüksek
Lisans

Tezli
Yüksek
Lisans
Girişimcilik

Tarih

-

10

__

-Lisans derecesine sahip olmak.
-ALES Herhangi bir Puan Türünde
en az 60 puan almış olmak

30

__

-Lisans derecesine sahip olmak.

15

---

Girişimcilik
Tezsiz
Yüksek
Lisans
(İ.Ö)

Sigortacılık
ve Sosyal
Güvenlik

10

-Lisans derecesine sahip olmak.
-ALES sınavından en az 60 (altmış)
puan almış olmak.

Sigortacılık ve
Sosyal
Güvenlik

Tarih

Tezli
Yüksek
Lisans

Doktora

3

1

ALES'in %50'si, Lisans Not Ortalamasının
%10'u, Bilim Sınavının %20'si ve Mülakat
Sınavının %20'si alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az
60 olmalıdır.

ALES'in %50'si, Lisans Not Ortalamasının
%10'u, Bilim Sınavının %20'si,
ve Mülakat'ın %20'si alınarak toplamı
yapılan değerlendirme sonucu 100
üzerinden en az 60 olmalıdır.

Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak
en yüksek nottan itibaren yapılacak
sıralamada kontenjan dahilinde programa
öğrenci kabul edilir.
-İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari ALES'in %50'si,
Bilimler veya Siyasal Bilgiler Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim
Fakültesi lisans mezunu olmak.
Sınavının %20'si ve Mülakat Sınavının %20'si
-ALES sınavından (EA) en az 55 alınarak toplamı yapılan değerlendirme
puan almış olmak.
sonucu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
Bilim sınavından 100 üzerinden 50 puandan
düşük not alan adaylar başarısız sayılarak
değerlendirmeye alınmazlar.
-Yüksek Lisans mezunu olmak.
-Lisans mezuniyet not
ortalamasının 100 tam puan
üzerinden en az 55 veya 4’lük
sistemde 2 (CC) eşdeğeri olması,
-Lisans veya yüksek lisans
derecelerinden en az birini Tarih
Bölümü/Anabilim Dalı’nda
tamamlayan adaylar doktora
programına doğrudan kabul
edilirler. Alan dışından gelenler için

ALES ‘in %50,
Yüksek Lisans not ortalaması %15’i,
Bilim sınavının %20’si ve mülakat
sınavının%15’i alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az
60 olmalıdır.

Tezli
Yüksek
Lisans

Türk Dili ve
Edebiyatı

Türk Dili ve
Edebiyatı

Doktora

5

5

2

-

Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülen öğrencilere bilimsel hazırlık
programı uygulanacaktır. Bu
adaylar belirlenen bilimsel hazırlık
derslerini lisans veya yüksek lisans
programlarından alabilirler.
-Yabancı Dil Puanı * en az 55 puan
almış olmak.
-ALES (SÖZ) en az 60 puan almış
olmak
-Lisans derecesine sahip olmak.
-Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
bölümü dışındaki fakültelerin veya
yüksekokulların 4 yıllık
bölümlerinden mezun olanlar için
Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülen öğrencilere bilimsel hazırlık
uygulanır.
-ALES (SÖZ) 55 puan almış olmak.
-Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak,
-Lisans veya yüksek lisans
derecelerinden en az birini Türk Dili
ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,
Çağdaş Türk Lehçeleri veya
Karşılaştırmalı Edebiyat dallarında
tamamlayan adaylar doktora
programına doğrudan kabul
edilirler.
-Alan dışından gelenler için,
Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülen öğrencilere, bilimsel
hazırlık programı uygulanacaktır. Bu
adaylar belirlenen bilimsel hazırlık
derslerini lisans veya yüksek lisans
programlarından alabilirler.
-ALES (Söz) puan türünden en az
55.00 puan almış olmak.

ALES ‘in %50,
Lisans not ortalaması %20’si,
Bilim sınavının %20’si ve mülakat sınavının
%10’u alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az
55 olmalıdır.

ALES'in %50'si,
Yüksek Lisans Not Ortalamasının %10'u,
Bilim Sınavının %30'u ve Mülakat'ın %10'u
alınarak toplamı yapılan değerlendirme
sonucu 100 üzerinden en az 55 olmalıdır.

-Yabancı Dil Puanı * az 55 puan
almış olmak.

Tezli
Yüksek
Lisans

15

Kafkas
Dilleri ve
Kültürleri

Çerkez Dili ve
Edebiyatı

Doktora

3

-

__

- Lisans derecesine sahip olmak.
-Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı,
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri veya Karşılaştırmalı
Edebiyat bölümlerinden mezun
olmak.
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
tarafından ilan edilecek listede
Yüksek Lisans Programı için Ana
Bilim Dalı tarafından belirlenen
kontenjanın 4 katı (15 kişilik
kontenjan içim sıralamada İlk 60’a
girmiş olmak) kadar aday Bilim
Sınavına ve Mülakata girmeye hak
kazanır.
-ALES (Sözel) puan türünden en az
55 puan almış olmak.
-Programın dili Çerkezce ve
Türkçedir.
-Doktora Bitirme Tezleri Çerkezce
veya Türkçe yazılabilir, hangi dille
yazılırsa, diğer dille de geniş özeti
yazılır.
-Yüksek Lisansı Kafkas Dilleri ve
Kültürleri Anabilim Dalı - Çerkez Dili
ve Edebiyatı Programından mezun
olmayanların, Çerkez Dili ve
Edebiyatı Programı alanında
Doktora Programını yapabilmeleri
için 1 yıllık Çerkez Dili Bilimsel
Hazırlık programını başarıyla
tamamlamış olması gerekmektedir.
-Yüksek Lisans - Kafkas Dilleri ve
Kültürleri Anabilim Dalı - Çerkez Dili

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim
Sınavının %30'u, ve Mülakat Sınavının
%10'u alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az
55 olmalıdır.

ALES'in %50'si,
Yüksek Lisans Not Ortalamasının %15'i,
Bilim Sınavının %20'si ve Mülakat Sınavının
%15'i alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az
65 olmalıdır.

Tezli
Yüksek
Lisans

Gürcü Dili ve
Edebiyatı

Tezli
Yüksek
Lisans

__
7

5
__

ve Edebiyatı Programı Mezunu
olanlar için bitirme not ortalaması
3,5 olmalı ve bilimsel hazırlık için
muafiyet sınavı düzenlenir, başarılı
olamazlarsa bilimsel hazırlık
yaparlar.
-Bilim Sınavı yazılı sınavında 100
üzerinden 75 puan alamayanlar
değerlendirmeye alınmazlar.
-ALES(SÖZ) 70 puan almış olmak.
-Yabancı Dil Puanı * az 55 puan
almış olmak.
-Lisans derecesine sahip olmak
-Fen Edebiyat Fakültesi Çerkez Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve
dışındaki Fakültelerin veya Yüksek
Okulların 4 yıllık bölümlerinden
mezun olanlar için Anabilim Dalı
Başkanlığınca uygun görülen
öğrencilere bilimsel hazırlık
programı uygulanacaktır.
-Çerkez Dili ve Edebiyatı mezunu
olanlar için bitirme not ortalaması
en az 3.00 olmalıdır.
-ALES puan türünden en az 55 puan
almış olmak.
-Lisans derecesine sahip olmak
-Dil Bölümü mezunları ve Sosyal
Bilimlerin diğer alanlarından 4 yıllık
fakülte mezunları(Fen Edebiyat
Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı dışındaki Fakültelerin
veya Yüksek Okulların 4 yıllık
bölümlerinden mezun olanlar için
Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülen öğrencilere bilimsel hazırlık
programı uygulanacaktır.
-ALES (Sözel) puan türünden en az

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim
Sınavının %20'si( 100 üzerinden en az 70
olmalıdır) ve Mülakat Sınavının %20'si
alınarak toplamı yapılan değerlendirme
sonucu 100 üzerinden en az 65 olmalıdır.

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %20'si, Bilim
Sınavının %20'si(100 üzerinden en az 65
puan), ve Mülakat Sınavının %10'u alınarak
toplamı yapılan değerlendirme sonucu 100
üzerinden en az 65 olmalıdır.

55 puan almış olmak.

Doktora
Temel İslam
Bilimleri

Temel
Eğitim

__

Temel İslam
Bilimleri

Tezsiz
Yüksek
Lisans
Türkçe ve
Sosyal
Bilimler
Eğitimi

5

Türkçe Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Tezli
Yüksek
Lisans

Tezli
Yüksek
Lisans

---

10

15

__

10
__

- Yüksek Lisans derecesine sahip
olmak.
-Yüksek lisansını Temel İslam
Bilimleri Anabilim Dalına bağlı
bölümlerden veya Arap Dili ve
Eğitimi Anabilim Dalına bağlı
bölümlerden yapmış olmak.
-ALES (Sözel) puan türünden en az
65.00 (Altmışbeş) puan almış
olmak.
-Yabancı Dil Puanı * az 55 puan
almış olmak.
- Lisans derecesine sahip olmak.
- İlahiyat, İslami İlimler, İslam ve Din
Bilimleri, Dini İlimler Fakültelerinin
herhangi bir bölümünden mezun
olmak.
-Türkçe Öğretmenliği ya da Türk Dili
Ve Edebiyatı bölümü mezunu
olmak.
-ALES puan türünden en az 70.00
(yetmiş) puan almış olmak.
-Lisans derecesine sahip olmak
-Eğitim Fakültesi Sınıf
Eğitimi/öğretmenliği bölümlerinden
mezun olmak veya en az 5(beş)
yıldır sınıf öğretmeni olarak
çalışıyor olduğunu belgelemek.
-ALES (EA) 65 puan almış olmak.

ALES’in %50’si,
Yüksek Lisans not ort. %10’u
Bilim Sınavının %15’i ve mülakat Sınavının
%25’si alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az
65 olmalıdır.

Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak
en yüksek nottan itibaren yapılacak
sıralamada kontenjan dahilinde programa
öğrenci kabul edilir.
ALES %50,
Lisans not ortalaması %15,
Bilim Sınavı%20,
Mülakat %15

ALES'in %50'si,
Lisans Not Ortalamasının %20'si, Mülakat
Sınavının %30'u(100 üzerinden 60
almak)alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az
60 olmalıdır.

Birleşik
Üstün
Yetenekliler
Çalışmaları

Birleşik Üstün
Yetenekliler
Çalışmaları

Tezsiz (İ.Ö)
Yüksek
Lisans

20

20

-Eğitim Fakültesi mezunu olmak,
Çocuk Gelişim Bölümü mezunu
olmak veya Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
Programını tamamlamış olmak
yada öğretmenlik pedagojik
formasyon almış olmak

Adayların lisans başarı notu (%50) ve ABD
Başkanlığı’nca yapılacak değerlendirmeye
(%50) istinaden en yüksek nottan itibaren
yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde
programa öğrenci kabul edilir.

NOT:



*KPDS, ÜDS veya YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğer bir puan almış olmak.
Anabilim dalı tarafından yapılan bilim ve mülakat sınavlarına katılmak.(Tezli yüksek lisans ve doktora programları için geçerlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Başvurular https://obs.duzce.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden online yapılacaktır. Tezli yüksek lisans ve doktora programı
için başvuran adaylar sınava giriş belgesini sistem üzerinden alacaklar. Online başvuru esnasında bilgiler aşağı ve yukarı yuvarlama yapılmadan
girilecektir. (Transkriptlerinde 100’lük notu bulunmayanlar Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosuna göre giriş yapacaklardır). Başvuru
bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
2. Başvurular online yapılacaktır ve Online başvuru esnasında gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya
da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
3. Başvuru tarihleri Düzce Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen 16-22/07/2018 tarihleri arasındadır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktoraya başvurular için
lisans ve yüksek lisans diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri aslı veya onaylı örneği,
b) Yüksek Lisans programına başvuranlar için lisans transkripti, Doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans transkriptleri aslı veya
onaylı örneği
c) ALES sonuç belgesi,
d) Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgesi (Sadece Doktora Programına başvuran adaylar için)
e) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Aslı),
f) İki adet vesikalık fotoğraf (4,5x6),
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
h) İkametgah Belgesi
i) Sabıka Kaydı

NOT: Kesin Kayıtların şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan kayıtlar
dikkate alınmayacaktır.

