
 
 

 

 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
 

YÖK 100/2000 DOKTORA PROJESİ  

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

GÜZ DÖNEMİ (10. Çağrı) 
 

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Nisan 2016 tarihinde yayımladığı ‘Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır.) 

 
 

Anabilim Dalı 100/2000 Alt Alan Adı Kontenjan 

SU ÜRÜNLERİ TEMEL 

BİLİMLERİ (DR) 

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf 

Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dâhil) 
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BAŞVURULAR, SINAVLAR, KAYITLAR VE ADRES 

 
Online başvuru tarihleri 01 Ekim 2021 Cuma–08 Ekim 2021 Cuma (17:00’a kadar) 

Online başvuru adresi https://golcuk.isparta.edu.tr/OnKayit/V2/OnKayitIlaniIsubu.aspx 

Online başvuru sonuçlarının ilan tarihi 08 Ekim 2021 Cuma (21:00) 

Sonuçların ilan adresi https://lisansustu.isparta.edu.tr 

Sınav linkinin ilan tarihi ve adresi  09 Ekim 2021 Cumartesi  https://golcuk.isparta.edu.tr 

Bilimsel değerlendirme/mülakat tarihi 11 Ekim 2021 Pazartesi 

Bilimsel değerlendirme/mülakat saati 10.00-14.00 

Sonuçların açıklanma tarihi 11 Ekim 2021 Pazartesi (18:00) 

Sonuçların açıklanma adresi https://lisansustu.isparta.edu.tr 

Kesin kayıt tarihi (asıl adaylar) 12 Ekim 2021 Salı 

Kesin kayıt tarihi (yedek adaylar) 13 Ekim 2021 Çarşamba 

Kayıt adresi Online yapılacaktır.    https://golcuk.isparta.edu.tr  

 

 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI 

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar 

aranır. 

 

1. T.C. vatandaşı olmak. 

2. İlana ilk başvuru tarihi itibari ile otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak. 

3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik Doktora programı 

için lisans derecesine sahip olmak. 

4. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim 

kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak. 

6. Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında 

(kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak. 

7. Halen Devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına 

geçmemiş olmak. 

8. Doktora bursu için yüksek lisans diplomasına sahip olması ve yüksek lisans mezuniyet 

not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri olması gerekir. 
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9. Doktora bursu için ALES sınavından ya da YÖK tarafından eşdeğer sayılan sınavların 

birinden başvurulan programın puan türünde (Sayısal) en az 55 puana sahip olması gerekir. ALES 

geçerlilik süresi sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıldır. 

10. Bütünleşik Doktora bursu için lisans diplomasına sahip olması ve lisans mezuniyet not 

ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 3.0 veya eşdeğeri olması gerekir. 

11. Bütünleşik Doktora bu r s u  için ALES’ten başvurulan programın puan türünde (Sayısal) 

en az 80 puana sahip olması gerekir. 

12. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan 

sahip olması gerekir. ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya 

tıklayınız. Yabancı Dil geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. 

13. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler 

nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

14. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

15. Hâlihazırda herhangi bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri 

olmamak. 

16. 100/2000 YÖK Doktora bursu, tematik alt alanın açılabilmesi için en az 3 öğrencinin 

kesin kayıt yaptırmış olması gerekir. YÖK’ün belirlemiş olduğu kontenjan üst sınırı aşılamaz. 

 

 

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

 

1. Anabilim dallarındaki doktora burs programlarına ve bu programlardaki çalışma alanlarına 

aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz. Online başvurularda program son başvurulan 

anabilim dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir. 

2. Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış 

başvuru iptal edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle incelemesinde 

yarar vardır. 

3. Adayların mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS’den çekilecek ve sistem üzerinden YÖK 

dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır. 

4. Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 

4’lük, 5’lik veya 100’lük sisteme göre düzenlenmemiş adaylar, TÜBİTAK’ın hazırlamış olduğu 

not dönüşüm tablolarındaki 4’lük not karşılıklarını sisteme gireceklerdir. Mezuniyet not 

ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not 

sistemine çevrilecektir. 
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BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

 

 

1. Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavı online olarak ve kayıt altına alınarak yapılacaktır. 

Adayların online sınava katılabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak 

link bilgisi 09 Ekim 2021’de http://golcuk.isparta.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Her aday 

sisteme kayıt olduğu kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacaktır. Adaylar, başvuru sırasında 

geçerli bir e-mail adresi vermekle yükümlüdürler. Link ile ilgili problem yaşanması durumunda 

sınavdan önce adayların Enstitü ile iletişime geçmesi ve durumu bildirmeleri gerekmektedir. 

2. Adaylar, sınava girebilmeleri için bilgisayarlarına Adobe Connect programını indirmekle 

yükümlüdürler. 

3. Adayların, ilanda belirtilen saat ve tarihte açıklanan linke giriş yapmaları gerekmektedir. 

4. İlan edilen tarih ve saat aralıklarda bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına katılmayan 

adaylar haklarını kaybetmiş olurlar. 

5. Sınav başlamadan önce Anabilim dalı tarafından adaylara sınav hakkında olası 

bilgilendirmelerin yapılabilmesi için adayların sisteme geçerli bir telefon numaraları girmeleri 

ve bu numaralarına ait telefonlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  

6. Adaylar, bilimsel değerlendirme/mülakat sınav sırasında mutlaka kameralarının ve 

seslerinin açık olması zorunludur. Kamera ve/veya sesin kapalı veya problemli olması 

durumunda sınav gerçekleştirilmeyecektir. Adayların sınava katıldıkları cihazlarda 

yaşayacakları problemden kendileri sorumludur. 

7. Sınav sırasında kimlik kontrolü için adayların yanlarında resimli nüfus cüzdanlarını 

bulundurmaları gerekmektedir. 

8. Sınav sırasında adayların yanlarında kâğıt ve kalem bulundurması gerekmektedir. 

9. Adaylar başvurdukları programın başvuru koşullarını sağlamamaları durumunda sınavdan 

başarılı sayılsalar bile sınavları iptal edilecektir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

1. Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

2. Doktora burs programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES 

puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si (doktora programına başvuran 

adaylarda yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, bütünleşik doktora programına 

başvuran adaylarda ise lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınacaktır), mülakat sınav 

notunun %20’si ve yabancı dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate alınacaktır. 

Hesaplanan puana göre en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır kontenjan sayısı kadar 

aday ilgili programa kayıt hakkı kazanır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla 

ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır.  

3. Nihai başarı notunun hesaplanmasında YÖKSİS den çekilen mezuniyet not ortalamalarının 

YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılıkları dikkate alınacaktır.  

 

 

 

 



 

İLGİLİ DOKTORA PROGRAMINA KESİN KAYIT ESNASINDA SİSTEME 

ADAYLAR TARAFINDAN YÜKLENMESİ İSTENEN BELGELER 

 

 

1. Sisteme yüklü olan Lisansüstü programlara kayıt dilekçesinin kayıt sırasında sistemden 

onaylanması zorunludur.  

2. Özgeçmiş (PDF Formatında).  

3. SGK Hizmet ve Tescil Dökümü (e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilir). 

4. Aday, 4/A Sigorta Koluna tabi bir işyerinde çalışıyor ise onaylı işyeri unvan listesi 

(SGK’dan temin edilmesi gerekmektedir). 

 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

 

 

Mülakat sonuçları Üniversitemiz / Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programlarına başvuru hakkında aşağıdaki numaralardan bilgi 

edinebilirsiniz. 

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri 0 246 214 66 06 / 214 65 75-76 

 

Anabilim Dalı Telefon Numarası 

Su Ürünleri Temel Bilimleri 0 246 214 64 40 

 

YÖK 100/2000  

Doktora Burs Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL 

Telefon 0 246 214 63 64 

E-Posta onderuysal@isparta.edu.tr 
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