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DOKTORA
Başvuru/Kayıt Aşamaları
1.

Online Başvuru

2.

Kimlik ve İletişim Bilgilerinin Girilmesi

3.

Başvuru Belgelerinin Tamamlanması

AÇIKLAMA


Online Başvuru Adresi: obs.ticaret.edu.tr

Başvuru formuna tüm kimlik ve iletişim bilgilerini, varsa sınav sonuçlarını eksiksiz olarak girmelisiniz. İletişim bilgileri sonraki aşamalarda
enstitünün size ulaşabilmesini sağlayacaktır.
İSTENEN BELGELER
BAŞVURU ŞARTLARI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
CV (özgeçmiş)
ALES sonuç belgesinin fotokopisi
Lisans ve lisansüstü mezuniyet belgesinin veya diplomanın aslı ve
fotokopisi
Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesinin aslı ve fotokopisi
Lisans ve lisansüstü transkript belgesinin aslı ve fotokopisi
Yabancı Dil sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
Askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi
Ön kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belge
Nüfus cüzdanının fotokopisi

o Doktora programına başvuracak için adayların tezli
yüksek lisans diplomasına veya lisans diplomasına veya
koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans veya lisans
öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt
tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek
zorundadırlar.
o Doktora programına başvurabilmek için adayların
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit
Ağırlıklı puan türünden geçerliliği olan en az 55 standart
puanına ya da lisans diplomasıyla başvurmaları halinde
en az 80 standart puana veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin
birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.
o Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az
3.00 veya yüksek lisans derecesiyle başvuranların
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden
en az 2.50 veya muadili bir puana sahip olması aranır.
o Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri
dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından
geçerliliği olan en az 60 puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

4.

Değerlendirme

Belgelerini tamamlamamış olan adaylar bu sınavlara ve mülakatlara katılamazlar. Mülakatlarla ve mülakat tarihleri ile ilgili olarak enstitüden bilgi
almanız gerekmektedir.
Değerlendirme süreci sona erdiğinde adaya www.ticaret.edu.tr adresinden bilgi verilmektedir.

5.

Değerlendirme Sonucu

6.

Programa Kayıt Yapılması

Programa kesin kayıt hakkı kazandığınızda kesin kayıt için ilan edilen orijinal belgelerin (diploma, transkript, askerlik belgesi, nüfus cüzdanı,
ingilizce programlar için ingilizce sınav sonuç belgesi, ALES sonuç belgesi) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilir. .

7.

Derse Kaydının Yapılması

•Kesin kaydınızı yaptırınca, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında nokta otomasyon sistemine giriş yaparak o dönem alacağınız
derslerin ders seçimini yapmalısınız.

