T.C
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru İlanı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda belirtilen alt alanda
doktora tezi hazırlamak koşulu ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Enstitümüz Kimya
Anabilim Dalındaki doktora programına öğrenci alınacaktır. İlgili programın kontenjanları ve başvuru koşulları
aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Ön Koşul ve Kontenjanları
Anabilim Dalı

Kimya

Kontenjan

3

Alt Alan Adı

Sensör
Teknolojileri

Başvuru için Ön Şartlar

 T.C. vatandaşı olmak,
 Herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel veya
diğer),
 Halen devlet yükseköğretim kurumlarında Kimya anabilim
dalında doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına
geçmemiş olmak,
 Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Fizik veya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak,

BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
İlan: 18 Ağustos 2017 – 22 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi: 18 Ağustos 2017 - 22 Ağustos 2017
Mülakat Sınavına Hak Kazanan Adayların İlanı: 22 Ağustos 2017 Saat: 17:00’den sonra
Mülakat: 24 Ağustos 2017 Saat: 10:00 Fen Edebiyat Fak. B2-Z04 dersliği
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı: 24 Ağustos 2017 Saat: 17:00’den sonra
Kesin Kayıt: 25 Ağustos 2017 ile 5 Eylül 2017 tarihlerinde
Yedek İlanı: 5 Eylül 2017 Saat: 17:00’den sonra
Yedek Kayıt: 6 Eylül 2017
SONUÇLARIN İLANI
Sonuçlar Enstitü web sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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BAŞVURU KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans derecesiyle başvurularda Tezli Yüksek Lisans diplomasına veya Geçici Mezuniyet
Belgesine, Lisans derecesiyle başvurularda Lisans diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip
olmak,
ALES Sayısal puan türünde en az 60 puan almış olmak, ALES geçerlilik süresi 3 yıldır.
Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans derecesiyle doktora programlarına başvuran
adayların; başvurulan programın puan türünde en az 85 ALES puanına ve 100 üzerinden en az 80 veya 4
üzerinden en az 3 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak,
Adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları ile “ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri” kapsamında eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puan almış
olmak.
20 Nisan 2016 tarihli ve 26990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmenliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda
birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

PROGRAMLARA BAŞVURU ve İSTENİLEN BELGELER
1. Başvurular Enstitüye şahsen, noter tasdikli vekâlet ile veya posta ile yapılabilir.
2. Posta yolu ile yapılan başvurularda; istenilen belgelerin zamanında enstitüye ulaşmaması veya eksik bilgi ve
belge olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır ve bu durumda sorumluluk tamamen adaya aittir.
3. 1 adet yarım kapaklı dosya,
4. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu (Enstitü web sitesi “Dilekçeler ve Formlar” sayfasından
temin edilir.)
5. Lisans / Yüksek Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi (aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı
sureti)
6. Doktora programına kayıtlı öğrencilerin tez önerisi vermediğini gösterir belge (kurum onaylı)
7. ALES Sonuç Belgesi çıktısı.
8. Doktora programına müracaat eden adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili puan aldığını
gösteren bir belge.
9. Güncel tarihli hizmet döküm belgesi (Her hangi bir kurumda çalışıp çalışmadığını gösterir belge.)
Not: Başvuruda belgelerin aslı ile beraber fotokopisini ibraz eden adaylara asılları kayıtta geri teslim edilir.
DEĞERLENDİRME ESASLARI
1. Öğrenci kabulünde, transkriptte veya mezuniyet belgesinde 100’lük sistemde mezuniyet not ortalaması
bulunmayan öğrencilerin 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları YÖK tarafından kabul
edilen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
2. Yerleştirme Puanı aşağıda verilen şekilde hesaplanır.
Tezli Yüksek Lisans Derecesi ile Başvurularda;
Yerleştirme Puanı=ALES Sayısal puanı  0,5 + Tezli Yüksek Lisans not ortalaması  0,3 + Mülakat sınavı
 0,2.
Lisans Derecesi ile Başvurularda;
Yerleştirme Puanı=ALES Sayısal puanı  0,5 + Lisans not ortalaması  0,3 + Mülakat sınavı  0,2.
3. Adaylar, Yerleştirme puana göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde

öğrenciliğe kabul edilir. Yerleştirme puanının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır.
4. Başvuru şartlarını sağlayan tüm adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri
tarafından mülakat sınavına alınır.
5. Mülakat Sınavı Anabilim dalı başkanlığı tarafından sözlü olarak yapılacaktır ve 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir.
6. Mülakat sınavından en az 70 puan alamayan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT ve İSTENEN BELGELER
Başvuru ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda
belirtilen şartları taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya
kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir.
Kesin kayıtlar Enstitü tarafından ilan edilen kayıt tarihleri arasında, adayların enstitüye şahsen veya noter
tasdikli vekâlet aracılığı ile yapılır.
Adaylar kesin kayıtta aşağıda istenilen belgelerin aslı ile beraber bir örneğini veya mezun olunan üniversite
ya da noter tarafından onaylı suretini enstitüye sunmalıdır.
Lisansüstü Eğitim Kesin Kayıt Başvuru Formu, (Enstitü web sitesi “Dilekçeler ve Formlar” sayfasından
temin edilir.)
3 Adet 4,5x6 cm fotoğraf. (son 6 aya ait)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti).
Doktora programları için Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı ile beraber
fotokopisi veya onaylı sureti).
Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini
yapmayanlar)
Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, Erzincan Üniversitesi Senatosu kararları ve
Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
10. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilir.
Not: Kesin kayıtta belgelerin aslı ile beraber fotokopisini ibraz eden adaylara asılları kayıtta geri teslim edilir.
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PROGRAMLAIN YÜRÜTÜLMESİ
100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, YÖK Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve
programlar itibariyle bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.
Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı,
başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer
temel kural ve ilkeler Komisyonun önerisi üzerine YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim
gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam eder.
Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine ilişkin raporu
YÖK’e gönderir.
Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanı; tez
aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. Ayrıca öğrenciler, kendilerine doktora
çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadır
İLETİŞİM
Erzincan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yalnızbağ Yerleşkesi Kat: 2, A4 Blok
0 (446) 224 26 10 – Dâhili: 42356
fbe@erzincan.edu.tr
http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr

