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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünce 2019-2020 öğretim yılı  Bahar Yarıyılı Yurt içi (Yurt dışı kontenjanı 
yoktur) belirtilen dallarda öğrenci alınacaktır. Adaylarda aranacak koşullar ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiş olup 
Enstitümüz Müdürlüğü’nden  de bilgi edinebilir. 

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

 Müracaat etmek isteyen adayların Enstitümüz web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurması. 
 Diploma veya geçici Mezuniyet belgesi ve Dersleri ve Not ortalamasını belirten belge(Transkript) aslı veya 

Aslı gibidir yapılmış örneği 
 ALES -SAY/EA/SÖZ puan belgesi (en az 55) “Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES ve Yabancı Dil 

Şartı aranmaz. Lisans mezunları başvurabilir ” * 
 ÖSYM’nin yapmış olduğu Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50  (Elli) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından 

buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olan adaylar ile  DEÜ Yabancı Diller  Yüksek 
Okulunca yapılan sınavdan en az 55 (Elli beş)  puan alan adaylar başvurabilir.  

 Nüfus cüzdan fotokopisi 
 Kısa özgeçmiş (telefon numarası ev, iş, cep, adres ve E-posta belirtilecek) 
 2 adet fotoğraf  

*NOT: Yeterli sayıda öğrenci kaydı olmaması durumunda(10 öğrenci)Program açılmaz.  Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı ücretli olup, Kredi saat ücreti 150 TL, dönemde 21 Toplam 42 yerel kredilik ders alınacaktır, 
Dersler hafta sonu yapılmaktadır.  

DOKTORA  PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

 Müracaat etmek isteyen adayların Enstitümüz web sayfasında bulunana başvuru formunu doldurması. 
 Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi ve Dersleri ve Not ortalamasını belirten belge 

(Transkript)  (Not ortalaması 80 (Seksen) olması şartı ) 
 Doktora Öğrencileri için ALES- SAY/EA/SÖZ puanın en az 60 olması  
 Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) 100  (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış)  puan alan ya 

da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olan adaylar 
başvurabilir. 

 Nüfus cüzdan Fotokopi 
 Kısa özgeçmiş (telefon numarası, ev, iş, cep, adres ve E-posta belirtilecek) 
 2 adet fotoğraf. 

YURT İÇİ KONTENJAN 

PROGRAMIN ADI                           ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 

YÜKSEK LİSANS                              :20 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS                :50 

DOKTORA                                        :10 

MÜRACAAT TARİHLERİ 

MÜRACAAT TARİHİ                          : 23 Aralık 2019-24 Ocak 2020 

BİLİM SINAVI-MÜLAKAT                   : 27 Ocak (Pazertesi) 2020  (Saat 10.00) 

SINAV SONUÇ İLANI                         : 29 Ocak   2020  

KESİN KAYIT TARİHİ                         : 30-31 Ocak 2020   

 



Başvuru Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Tınaztepe Yerleşkesi            
Buca-İZMİR    

Tel:0 232 301 79 27  

DEĞERLENDİRME 

Yüksek Lisans değerlendirmelerinde başarılı sayılabilmesi için yazılı ve mülakat aritmetik ortalamanın 100 
üzerinden en az 65 not almış olması gerekir. 

Adaylar aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans kademesi not ortalamasının %25’inin toplamına ALES 
notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre en yüksek olandan başlanarak kontenjan 
sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. 

Doktora değerlendirmelerinde başarılı sayılabilmesi için yazılı ve mülakat aritmetik ortalamanın 100 üzerinden 
en az 70 not almış olması gerekir. 

Adaylar aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans kademesi not ortalamasının %25’inin toplamına ALES 
notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre en yüksek olandan başlanarak kontenjan 
sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir 
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