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DOKTORA BURS PROGRAMI BASVURU KOSULLARI

Doktora burs programrna ba5r,uran adaylann;
l. l.C. ratanda5r olmasr gerekir.
2. 657 sayrl Kanun kapsammda bir kadroda veya DevletiVakrf yiiksekijgretim

Kurumlanntn dgretim elemant kadrolannda galgrnryor olmasr gerekir.
3. Halen devlet yiiksek6getim kurumunda doktora egitimine devam ediyor olmast

ourumunoa tez a9alnaslna gegmemi$ olmasl gerekir.
4. Doktora bursu igin yiiksek lisa.ns diplomasrna sahio olmasr ve

mezuniyel not onalarnasrnrn 4 tam nol ilzerinden en a_/ 2.5
olmasr gerekir.

5. Doktora bulsu igin ALES'ten bagwrulan programrn
sahip olmast gerekir.

yiiksek lisans
veya e$degeri

puan tiiriinde en az 55 puana

6. Biitiinlegik Doktora bursu igin lisans diplomaslna sahip olmasr ve lisans mezunryer
not ortalamasmm 4 tam not ijzerinden en az 3.0 veya e leEeri olmasr gerekir.

7. Biitiinlelik Doktora bursu igin ALES'ten ba$vurulan p.oguln,n puan tiriinde en
az 80 puana sahip olmast gerekir.

8. Yiiksekdgretim Kurulu (yOK) tarafindan kabul edilen merkezi yabanq dil
srnavlan ile eqdelerligi kabul edilen uluslararasr yabancr dil srnavlanndan en az
55 puan veya OSYM taxaflndan e$deEerligi kabul edilen uluslararasr yabanct dil
smavlanndal bu puan rnuadili bir puana sahip olmasr gerekir (6SyM'nin labancrdil esdegerlik tablolanna eri$mek igin buraya aktaynrz).

9. Kamu g<irevinden gtkanlmamtg olmak veya olaganiistii hal ddneminde altnan tedbirler
nedeniyle gdrevlerine son verilmemis olmak.

10. Terdr drgiitlerine veya Milli ciivenlik Kurulunca Devletin milli giivenligine kargr
fbaliyette bulunduguna karar verilen yapt, oluqum veya gmplarla irtibatr Lulunnamak.



BASVURUDA DiKI'A.T EDiLMESi GI,REKEN HUSIISLAR

l. Anabilim dallanndaki doktora burs programlanna ve bu programlardaki qahgma

alanlanna aynr ddnemde birden fazla bagruru yaprlamaz. Online baqlurularda
program son batvurutan anabilim dalmr ve gahgma alamnr kabul etrnektedir.

2. Bagvuru siirecinde adaylarrn, hatasryla, bilgi eksikligiyle, vb. nedenlerle yaptlgl
yanhg baqvuru iptal edilecektir- Adaylann ba$vuru yapmadan dnce ilan metnini
dikkatle incel€mesinde yarar vardrr.

3. Mezuniyet not ortalamasl sadece 100'ltik sistemde olan adaylar bafvuru sistemine
100'liik not ortalamalanm gireceklerdir.

4. Mezuniyet not ortalamasl sadece 4'liik sistemde olan adaylar baivuru sistemine
4'liik not ofialamalann gireceklerdir (4'liik sistemde notunu giren adaylann
notlan. YOK ddniisiim tablosu dikkate ahnarak sisten tarafindan 100'liik not
sisternine qevrilecek olup, mezul olunan iiniversiteden getirilen ddnii$iim tablolan
kabul edilmeyecektir).

5. Mezuniyet not ortalamasl hem 4'liik sistemde hem de 100'liik sistemde olan
adaylar istedigi notu tercih edeceklerdir. Ancak ba$vuru sistemine 4'liik sistemdeki
mezuniyet notunu giren adaylann not ortalamalan, YOK dtjnii$iim tablosu dik:kate
ahnarak baqvuru sisterni tarafindan 100'liik not sistemine gelrilecektir.

6. Adaylann ba$vuru sistemine girerken yapmrg olduklan mezuniyet not
tercihlerindeki sorumluluk kendilerine aittir.

7. Tiirkiye dr$mdaki iilkelerin yiikseki,gretim programlanndan mezun olan, diploma
notu 4'liik veya 5'lik sisteme gitre diizenlenmi; adaylarln mezuniyet not
ortalamalan YOK dijnii$iim tablosu dikkate almarak bagvuru sistemi tarafindan
I 00'liik not sistemine r;evrilecektir.

8. Tiirkiye drqrndaki iilkelerin yi.iksek6gretim programlarrndan mezun olar, diploma
notu 4'ltik, 5'lik veya 1o0'liik sisteme gijre diizenlenmemif adaylar, TilBiTAK,rn
hazrrlanrs oldulu not ddniisiinr tablolanndaki 4'liik not karstllklannr sisteme
gireceklerdir (mezuniyet not ortalamalan yOK ddniisiim tablosu dikkate ahnarak
bapvuru srstemr tarafrndan I00 liik not sislemine ce\ rilecekrifl.

IMSEL ERLEND
GERE SUSLAR

SINAVINA DIKI'AT

gelmeleri

olduklannr
getirmeleri

1. Adaylann niifus ciizdan ile bilimsel deferlendirme/miilakat srnavlna
zorunludur.

2. Adaylann, bagvuru kogullannda belirtilen doktora programrna kaytth
gdsterir dgrenci belgelerini bilimsel degerlendirme/miilakat srnavlna
serekmektedir.

3. Adaylann. kontenjan $artlannr salladrklanm gdsterir belgelerini bilimsel
degerlendirme/miilakat slnavma getirmeleri gerekmektedir.

DEGERI.DNDiRME

l. Doktora burs programlanna bagruran adaylann ba$n notunun hesaplanmasrnda;
ALES puanmrn % 50'si, mezuniyet not ortalamaslrun %25.i (doktora programrna
baqvuran ada;'larda yiiksek lisans mezuniyet not ofalamasr. biitiinleaik doktora
programma baglrrran adaylarda ise Lsans mezuniyet not onalamisr dikkate
allnacaktrr), yazrll olarak yaprlacak bilimsel delerlendirme ve/veya miilakat smav
notunun o%15'i ve yabancr dil srnav sonug puanmrn o%10'u dikkate almacakir.
Ba$an notu, doktora programlan igin en az 65 puan olan adaylar, kontenjan salasr
dikkate alnarak yiiksek puandan diiftik puana dogru sualanr ve ilgili programa
kayt hakh kazamrlar. Puan e$irligi durumunda ALES pua yiiks& oian aday
tercih edilir.

2. Bilimsel deEerlendirme/miilakat srnavrna girmeyen adaylann baS\.urusu gegersiz sa)alu.



İLGjLj DOKTORA PROGRAMINA İLK DEFA KA YiT YAPTIRACAK ADAYLARDAN 
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için burava tıklavınız),
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 be lgesi.

4. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi,
5. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi

onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),
6. Son beş yıl içerisinde alınmış yabancı dil sınav sonuç belgesi,
7. Özgeçmiş,
8. 4 (dört) adet fotoğraf,
9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir),
1 O. Erkekler için askerlik durum belgesi.

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1. Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde
enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Posta ile kayıt yapılamaz.
3. Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüın kamu kurumlarında

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

sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtlan 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, 5-7 Eylül 2018 tarihinde kesin kayıt için istenilen belgelerini 
enstitüye teslim etmek zorundadırlar. 

Kesin kayıtlar (yedek adaylar): Burs hakkı kazanarak ilgili doktora programına ilk 
defa kayıt yaptıracak yedek adaylar, 11-12 Eylül 2018 tarihinde kesin kayıt için istenilen 
belgelerini enstitüye teslim etmek zorundadırlar. 

SONUÇLARIN ACIKLANMASJ 

1. Mülakat sonrasında kesin sonuç listesi, Enstitümüzce kontrol edilecek ve listede
herhangi bir sorun olmadığı tespit edildikten sonra, Üniversitemiz/Enstitüınüz
web sayfasında ilan edilecektir.

2. Belirtilen tarihlerde dosyalarını teslim etmeyen ve kesin kaydını yaptırmayan
adaylar herhangi bir hak iddia edemez.



Doktora bu1s uru hakklnda numaralardan edinebilirsiniz

Anabilim Dalr Alt Alar Telefon

0 2462t18374

0 246 211 49'73

Enedi Sistemleri
Miihendisti!i Yenilenebilir Enerji Enedi ve Eneli Depolama

Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Uzaktan Alg ama - Cografi Bilgi Sistemleri

Orman Milhendisligi
Siirdiiriilebilir Ormancrlk - iklim Degi$ikliEi 0 246 2t1 4972

0246 211 4973
Tarla Bitkiled Siirdiiriilebilir Tanm - Dogal ve Bi*isel Uriinler (Kozmetik

Uriinler)


