
 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU PANDEMİ DÖNEMİ 

ÖZEL ÇAĞRISI (2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

GÜZ YARIYILI) BAŞVURU KOŞULLARI 
 

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Nisan 2016 tarihinde yayımladığı ‘Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ve 22 Aralık 2016 tarihinde yayımladığı 

‘Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak hazırlanmıştır.) 

 
 

BAŞVURULAR, SINAVLAR, KAYITLAR VE ADRES 
 

Online başvurular : 18 Eylül 2020 Cuma - 22 Eylül 2020 Salı (17:00’a kadar) 

                                                             (https://golcuk.isparta.edu.tr/OnKayit/V2/OnKayitIlaniIsubu.aspx) 

Online başvurular için sonuç ilanı : 22 Eylül 2020 Salı (21:00) (https://lisansustu.isparta.edu.tr)  

Bilimsel değerlendirme/mülakat tarihi : 23 Eylül 2020 Çarşamba 

Bilimsel değerlendirme/mülakat saati : 10:00 

Bilimsel değerlendirme/mülakat yeri : Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Sonuçların açıklanması : 23 Eylül 2020 Çarşamba (18:00) 

                                                                   (https://lisansustu.isparta.edu.tr) 

Kesin kayıt tarihi (asıl adaylar) : 24 Eylül 2020 Perşembe 

Kesin kayıt tarihi (yedek adaylar) : 25 Eylül 2020 Cuma 

Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doğu Yerleşkesi, 

Orman Fakültesi Binası, Zemin Kat, 32260 Çünür / 

ISPARTA 

 

 

Anabilim Dalı 100/2000 Alt Alan Adı Kontenjan 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği  

Uzaktan Eğitim Uygulamaları 

(Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve 

Öğretimde Dijital Oyun Teknolojileri dâhil) 

3 

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği  

 

Gıda Üretim ve Tüketim Zincirleri 3 

 

 

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 kadrolarında 

çalışmıyor olmak. 

7. Halen Devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez 

aşamasına geçmemiş olmak. 

 

 

https://golcuk.isparta.edu.tr/OnKayit/V2/OnKayitIlaniIsubu.aspx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/
https://lisansustu.isparta.edu.tr/


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. 

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 b u 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. Mezuniyet not ortalaması 100’lük sistem esas alınarak değerlendirilecektir. 

Adayların başvuru sistemine 100’lük not ortalamalarını girmeleri gerekir. Başvuru 

sistemine 4’lük sistemdeki mezuniyet notunu giren adayların not ortalamaları, YÖK 

dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine 

çevrilecektir. 

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. 

 

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

1. Adayların Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı (nüfus cüzdanı) ile bilimsel 

değerlendirme/mülakat sınavına gelmeleri zorunludur. 

2. Doktora programına kayıtlı olan adayların, programa kayıtlı olduklarını ve tez 

aşamasına geçmediklerini gösterir öğrenci belgelerini bilimsel 

değerlendirme/mülakat sınavına getirmeleri gerekmektedir. 

 

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/Not_Sistemi_Karsilastirmalari.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/Not_Sistemi_Karsilastirmalari.pdf


3. Adayların, kontenjan şartlarını sağladıklarını gösterir belgelerini (Diploma, 

Transkript, ALES ve Dil puan belgeleri) bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına 

getirmeleri gerekmektedir. 

4. Bilimsel değerlendirme/Mülakat sınavından önce sınav jürisi tarafından belge 

kontrolü yapılacaktır. Kontenjan koşullarını sağlamayan adaylar sınava 

alınmayacaktır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

1. 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), yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav 

notunun %30’u dikkate alınacaktır.  

 

Yazılı ve sözlü sınavların birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun 

hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının oranları eşit alınır. 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.  

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

 

 

İLGİLİ DOKTORA PROGRAMINA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAK 

ADAYLARDAN KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
 

 

1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız). 

2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir 

veya noter onaylı). 

3. Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adayların diploma ve/veya 

mezuniyet belgesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı denklik belgesi. 

4. ALES sonuç belgesi. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonucu açıklandığı tarihten 

itibaren 5 (beş) yıldır. Online başvuruda kullanılan ALES sonuç belgesi zorunludur. 

5. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi 

onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı). 

6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi. Yabancı dil puanı geçerlilik süresi, sınav tarihinden 

itibaren 5 (beş) yıldır. Online başvuruda kullanılan dil puan sonuç belgesi 

zorunludur. 

7. Özgeçmiş 

8. Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık 4 (dört) adet fotoğraf, (fotokopi ile çoğaltılan 

veya farklı vesikalık fotoğraflar kabul edilmeyecektir). 

9. Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı (nüfus cüzdanı) resmi onaylı fotokopisi (aslı 

gibidir) 

10. Erkekler öğrencilerden askerlik durum belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış güncel 

tarihli, barkodlu olmak üzere e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilir). 

11. SGK Hizmet ve Tescil Dökümü (e-Devlet Kapısı üzerinden alınan belgeler kabul 

edilecektir.) 

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

(SGK’dan temin edilmesi gerekmektedir). 

 

 

 

 

http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/
http://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/1-1-kayit-dilekcesi-form-1-1-06032020.docx


 

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

1. Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Posta ile kayıt yapılamaz. 

3. Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında 

yapılabilmektedir. 

4. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların, 

sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere 

göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 

 

 

KESİN KAYITLAR 
 

Kesin kayıtlar (asıl adaylar): Burs hakkı kazanarak ilgili doktora programına ilk defa kayıt 

yaptıracak asıl adaylar, 24 Eylül 2020 tarihinde kesin kayıt için istenilen belgelerini eksiksiz 

olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim etmek zorundadırlar.  

 

Kesin kayıtlar (yedek adaylar): Burs hakkı kazanarak ilgili doktora programına ilk defa kayıt 

yaptıracak yedek adaylar, 25 Eylül 2020 tarihinde kesin kayıt için istenilen belgelerini eksiksiz 

olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim etmek zorundadırlar.  

 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
 

1. Mülakat sonrasında kesin sonuç listesi, Enstitümüzce kontrol edilecek ve listede 

herhangi bir sorun olmadığı tespit edildikten sonra, Üniversitemiz/Enstitümüz 

web sayfasında ilan edilecektir. 

2. Belirtilen tarihlerde dosyalarını eksiksiz olarak teslim etmeyen ve kesin kaydını 

yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

 

 

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

edinebilirsiniz. 

 

        Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri   : 0 246 214 65 75 

                                                                                                        0 246 214 65 76 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı   : 0 246 214 67 67 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı    : 0 246 214 64 40 

 

 

 

        YÖK 100/2000 Doktora Burs Koordinatörü  : Dr. Öğr. Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ 

İletişim       : aygunyildiz@isparta.edu.tr 

        Tel        : 0 246 214 80 42 

 

mailto:aygunyildiz@isparta.edu.tr

